الدوري الأميركي للمحترفين في كرة ال�س ّلة ينطلق اليوم في مو�سمه الجديد

ّ
ت�ستعد
�أ�سماء المعة
للقفز من دورتموند قبل الغرق

�سبيرز لالحتفاظ بلقبه ...وميامي هيت ال�ستعادة الأمجاد

إذا استمرت النتائج المخيبة لبروسيا دورتموند في الدوري األلماني
هذا الموسم ،فإن الالعبين التاليين قد يشدّون الرحال إلى أندية أخرى.
يقدّم النادي األلماني بروسيا دورتموند مستوى سيئا ً في البوندسليغا
هذا الموسم بقيادة مد ّربه يورغن كلوب ،إذ يتواجد الفريق في المركز
الخامس عشر بعد انتهاء الجولة التاسعة من الدوري األلماني للموسم
الجديد.
وتلقى «أسود الفيستفاليا» خسارتهم الرابعة على التوالي في مباراة
هذ األسبوع أم��ام ضيفه هانوفر في المباراة التي أقيمت على ملعب
«سيغنال إيدونا بارك» بنتيجة 0ـ ،1لتكون الخسارة السادسة للفريق
هذا الموسم .فيما فاز في مباراتين وتعادل في واحدة.
وعلى رغم ذلك ،يقدم النادي األلماني مستوى جيدا ً في دوري أبطال
أوروب��ا ،وف��از بالمباريات الثالث ليصبح رصيده تسع نقاط في دور
المجموعات ،وكانت أبرز مبارياته أمام آرسنال اإلنكليزي ،والتي انتهت
بفوز األلمان .0-2
ويع ّد السبب األساس في تدهور مستوى الفريق األلماني هذا الموسم،
رحيل عدد من النجوم الذين مثلوا الفريق وقادوه إلى اإلنجازات ،أبرزهم
المهاجم البولندي روبيت ليفاندوفيسكي والنجم األلماني ماريو غوتزه
اللذين رحال إلى الغريم بايرن ميونيخ.
وج��اء ذل��ك بعد تألق الفريق في دوري أبطال أوروب��ا الموسم قبل
الماضي ،إذ تمكن من الفوز على ريال مدريد برباعية نصف النهائي،
ومواجهة النادي البافاري في المباراة النهائية.
وتسعى أندية كبرى كثيرا ً مؤخرا ً إلى خطف بعض الالعبين الذين
تألقوا في تلك المواسم ،ولكن بعضهم قرر البقاء في صفوف الفريق،
وسيكون من المتوقع أن يضحي هؤالء الالعبين بعد تدهور دورتموند
هذا الموسم ،خصوصا ً أنه من المحتمل أن يغيب عن دوري األبطال
الموسم المقبل ،ال بل من الممكن أن يهبط إلى دوري الدرجة الثانية،
وال ينقذه من ذلك سوى صحوة من المد ّرب األلماني والتألق في باقي
مباريات الدوري.
ويع ّد النجم األلماني الدولي ماركو ريوس أبرز العبي دورتموند في
الوقت الحالي ،وتصارعت عليه فرق أوروبا في الفترة األخيرة ،إذ كان
قريبا ً هذا الصيف من االنتقال إلى صفوف برشلونة اإلسباني ،وأيضا ً
غريمه ري��ال مدريد ،كما اهتمت به ع�دّة فرق إنكليزية مثل مانشستر
يونايتد وآرسنال ،وكان الالعب قد صرح أنه ال يرغب في التجديد مع
النادي وينوي الرحيل خالل مواسم االنتقاالت المقبلة .وسيكون هبوط
مستوى الفريق أحد األسباب التي تساعده في التمسك بذلك القرار.
رفض المدافع األلماني المتألق ماتس هوميليز الرحيل عن صفوف
«أسود الفستيفاليا» في ظل العروض الكثيرة التي قدّمت إليه خالل هذا
الصيف ،خصوصا ً بعد تألقه مع منتخب بالده في كأس العالم ودخوله
قائمة أفضل مدافعي العالم في الوقت الحالي .وحاول النادي الكتالوني
برشلونة مرارا ً أن يضم الالعب إلى صفوفه ،لكنه ق ّرر البقاء في صفوف
الفريق ،بينما يص ّر مانشستر يونايتد على التعاقد معه ،وسيعيد تلك
المحاوالت بنا ًء على رغبات المد ّرب الهولندي لويس فان غال خالل
موسم االنتقاالت الشتوية في كانون الثاني المقبل.
ويهدّد هبوط مستوى الفريق أيضا ً بقاء العب خط الوسط األلماني
إلكاي غوندوغان الذي كان يعاني من إصابة كبيرة ،غاب بسببها عن
المالعب لموسم كامل بعد أن تأ ّلق مع فريقه في دوري األبطال الموسم
قبل الماضي ،وتهتم أندية كبرى كثيرة أيضا ً بالتعاقد مع الالعب صاحب
األصول التركية بعد أن تعافى من اإلصابة ،وكان أبرزها ريال مدريد.
وأخيراً ،قد ترحل الورقة األهم في النادي ،المد ّرب يورغن كلوب الذي
صنع المجد مع الفريق األلماني في المواسم السابقة ،وكان أيضا ً تحت
رادار أندية كبيرة هذا الصيف منها مانشستر يونايتد ،ولكنه لم يرغب
أبدا ً في الرحيل عن ملعب «سيغنال إيدونا بارك» ،فهل سيكون انحدار
مستوى الفريق السبب في رحيل المد ّرب األلماني عن صفوف الفريق
خالل الموسم المقبل ،أم أنه سيجترح معجزة إلنقاذ فريقه وعودته إلى
الطريق القويمة؟

ماركوس ريوس

تعود عجلة الدوري األميركي للمحترفين في كرة
السلة إلى الدوران ،بانطالق موسم 2015-2014
اليوم الثالثاء ،ويسعى فيه سان أنطونيو سبيرز
إلى االحتفاظ باللقب ،فيما يطمح ميامي هيت إلى
استرداد اللقب ،وسط انتقاالت مهمة في صفوف
الالعبين.
ويأتي انطالق دوري المحترفين بعد أق��ل من
شهرين على إحراز المنتخب األميركي لقب بطولة
العالم للمرة الخامسة في تاريخه على حساب
نظيره الصربي.
ويستمر ال��دور المنتظم من البطولة حتى 15
نيسان المقبل ،على أن تبدأ في  18منه منافسات
األدوار اإلقصائية «بالي أوف».
وتقام ثالث مباريات اليوم ،فيلعب سان أنطونيو
مع داالس مافريكس ،وأورالن���دو ماجيك مع نيو
أورليانز ،وهيوستن روكتس مع ل��وس آنجلس
اليكرز.

سان أنطونيو ...ومتابعة التأ ّلق

وت � ّوج سان أنطونيو سبيرز بطالً للدوري في
الموسم الماضي محرزا ً لقبه الخامس في تاريخه
بعد تف ّوقه على ميامي هيت بطل موسمي -2011
 2012و 2013-2012في ال��دور النهائي ،1-4
وكان قد ثأر من ميامي الذي تغلب عليه  3-4في
نهائي الموسم ال��ذي سبقه في طريقه لالحتفاظ
باللقب.
سان أنطونيو ق�دّم عروضا ً رائعة في الموسم
الماضي ،أك��ان ف��ي ال���دور المنتظم أو الح��ق�ا ً في
تخطى في نصف النهائي فريقا ً
ّ
الـ«بالي أوف» ،إذ
مرشحا ً أيضا ً هو أوكالهوما سيتي ثاندر ،بتفوقه
عليه  2-4في الدور نصف النهائي.
وسبق لسان أنطونيو أن أحرز اللقب في أعوام
 1999و 2003و 2005و.2007
وسيكون السالح األبرز لسان أنطونيو في سعيه
إلى لقب سادس ،المد ّرب غريغ بوبوفيتش المشرف
على الفريق منذ  18سنة ،وال��ذي جدّد عقده معه
لسنوات إضافية.
وجعل بوفوفيتش ( 65سنة) من سان أنطونيو
فريقا ً منافسا ً واألكثر انتظاما ً في الدوري األميركي
بخمسة ألقاب و 17مشاركة في الـ«بالي أوف».
وحظي بوفوفيتش بالعبين من الطراز الرفيع،
ومنهم :تيم دنكان الذي فاز معه باأللقاب الخمسة،
إضاف ًة إلى الفرنسي توني باركر واألرجنتيني مانو
جينوبيلي اللذين شاركا باأللقاب األربعة األخيرة.
ويستمر دنكان في صفوف سان أنطونيو لكنه
سيبلغ التاسعة والثالثين مع وصول البطولة إلى
الـ«بالي أوف».
ونال دنكان جائزة أفضل العب في األدوار النهائية
ثالث مرات ،وأفضل العب في الدوري ككل مرتين.
وقد يكون موسم األرجنتيني مانو جينوبيلي،
الذي غاب عن بطولة العالم األخيرة بسبب اإلصابة،
األخير أيضا ً مع سان أنطونيو.

ويخوض باركر ( 32سنة) موسمه الثالث عشر
مع بطل الدوري األميركي ،ومدّد عقده معه لسنوات
إضافية من دون كشف تفاصيل العقد ،لكن تقارير
صحافية أش��ارت إلى أن م�دّة العقد الجديد ثالث
سنوات ،وقيمته المالية  45مليون دوالر.
وسجل باركر جيدا ً في الموسم الماضي بمعدل
ّ
 16.7نقطة و 5.7تمريرات حاسمة و 2.3متابعة
في المباراة الواحدة.
وإلى جانبه ،هناك الفرنسي اآلخر بوريس دياو
الذي قدّم مستوى جيدا ً في الموسم الماضي.
وستكون المباراة األولى لسان أنطونيو اليوم
ضد داالس مافريكس الذي جدّد عقد عمالقه األلماني
ديرك نوفيتسكي لثالثة مواسم إضافية .وساهم
األلماني في إحراز داالس اللقب عام .2011
وحقق داالس بدوره في الموسم الماضي رقما ً
قياسيا ً من االنتصارات في الموسم العادي (67
فوزاً) ،وسجل نوفيتسكي معدال ً قدره  21.7نقطة
في المباراة الواحدة ،و 5.1متابعات ،و 2.7تمريرة
حاسمة.
ويحتل نوفيتسكي المركز العاشر في ترتيب
أفضل هدّافي ال��دوري األميركي برصيد 26786
نقطة.

ميامي هيت الستعادة اللقب

يأمل ميامي هيت في استعادة اللقب بعد أن فقده
أم��ام سان أنطونيو ال��ذي حال دون إح��رازه لقبه
الرابع في تاريخه والثالث على التوالي ،لكن مهمته
ستكون أصعب بعد غياب نجمه ليبرون جيمس
«الملك» عقب عودته المفاجئة إلى فريقه السابق
كليفالند كافالييرز.
وق��ال جيمس« :أع��رف ما يعنيه الفوز باللقب،
ألنه أصعب ما يمكن تحقيقه ،لكن توقعاتي ما تزال
مرتفعة ،إال أنني أكثر صبرا ً اآلن عما كنت عليه قبل
أربع سنوات».
وبدأ جيمس مسيرته من كليفالند قبل أن يتركه
عام  2010للدفاع عن ألوان ميامي هيت ،إذ قاده إلى
اللقب عام َْي  2012و 2013على حساب أوكالهوما
سيتي ثاندر وس��ان أنطونيو على التوالي ،وإلى
المركز الثاني عام َْي  2011أمام داالس مافريكس
و 2014وأمام سان أنطونيو مجدّداً.
واختير ليبرون جيمس كأفضل العب في الدوري
األميركي للمحترفين أعوام  2009و 2010و2012
و.2013
في المقابل ،أكد نجم ميامي هيت دوايت واين أنه
باق في صفوف الفريق ،ملمحا ً إلى أنه سيبقى معه
طوال مسيرته .كما جدّد ميامي عقد العب االرتكاز
كريس بوش لخمس سنوات  18مليون دوالر.

اليكرز ...لموسم مختلف

ويبحث لوس آنجلس اليكرز عن موسم مختلف
بعد أن تأثر كثيرا ً بغياب نجمه كوبي براينت عن
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{ أعرب بيب غوارديوال ،المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ
األلماني ،عن فخره بفريقه وبأدائه أمام بروسيا مونشنجالدباخ
مساء األحد الماضي على ملعب بروسيا بارك ،في المباراة التي
انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف ضمن الجولة التاسعة
في البوندسليغا.
ٍ
تصريحات إلى الصحافة بعد المباراة قال« :أنا
غوارديوال في
فخور جدا ً بفريقي ،لعبنا مباراة رائعة ،سيطرنا على مجريات
الشوط األول ولكن بروسيا كان دائما ً خطِ راً ،ال سيما مع رافائيل
وماكس كروزه ،في الشوط الثاني ا ّتضح أن الفريقين يريدان أن
يسجال وينتصرا».
وتابع« :سنحت لنا الفرص لتسجيل الهدف األول ،وبروسيا
أيضا ً كانت لديه الفرصة ألخذ زمام المبادرة ،هذا هو السبب في
راض عن نتيجة التعادل ،ليس من السهل الخروج بالفوز
أنني
ٍ
من بروسيا بارك مع هذه األجواء الكبيرة».
يذكر أن بايرن ميونيخ على رغم التعادل ،إال أنه ظل في
المركز األول ضمن ترتيب البوندسليغا بـ 21نقطة وبفارق
أربع نقاط عن صاحب المركز الثاني بروسيا مونشنجالدباخ،
والمتساويين معه في النقاط ،هوفينهايم وفولفسبورغ.
{ كشف مهاجم برشلونة ومنتخب األوروغ���واي لويس
سواريز عن أكثر وصف سيئ يؤلمه ،وذلك في سيرته الذاتية
الجديدة التي طرحت صحيفة «غارديان» البريطانية بعض
اختصاراتها.
وق��ال لويس س��واري��ز« :ه��ل أن��ا عنصري ؟ بالتأكيد ال .لقد
شعرت بالذعر عندما ا ُتهمت بالعنصرية ،وم��ا زل��ت حزينا ً
وغاضبا ً بسبب ذلك االتهام ،الناس لم يفهموا أنني أستخدم
كلمة نيغرو بشكل مختلف باللغة اإلسبانية».
لويس س��واري��ز اع��ت��رف ب��أن إيقافه بسبب معاقبته على
مخالفة العنصرية سيكون مثل البقعة التي تش ّوه مسيرته
طوال تاريخه ،لكنه على رغم ذلك يص ّر على عدم قصده إلحاق
األذى اللفظي بأيّ كان.
المهاجم الذي لعب مباراة رسمية واحدة مع برشلونة حتى
اآلن وخسرها  3-1أمام ريال مدريد قال في كتابه «كلمة عنصري
هي األكثر إيالما ً لي ،إنه اتهام يجرح مشاعري بقوة ،لذلك فقدت
أعصابي في الماضي أمام فولهام عندما وصفتني جماهيرهم
بالعنصري ،وقمت بحركة غير الئقة آنذاك».
{ واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش تربّعه على صدارة
التصنيف العالمي لالعبي التنس المحترفين الصادر أمس
الثالثاء ،برصيد  11ألفا و 510نقاط.
وتمكن العب التنس السويسري روجيه فيدرير الوصيف ،من
تقليص الفارق مع ديوكوفيتش بعد أن ت ّوج أمس بلقب بطولة
بازل السويسرية بعد فوزه في النهائي على البلجيكي ديفيد
غوفين بنتيجة  2-6و.2-6
وبذلك تصبح أمام فيدرير فرصة للعودة مجدّدا ً إلى صدارة
التصنيف العالمي لالعبي التنس المحترفين في حال فوزه في
بطولة باريس فان بيرسي إلى جانب بطولة لندن الختامية
ألساتذة التنس ،علما ً أنه كان قد خسر الصدارة في .2012
وصعد االسكتلندي آندي موراي إلى المركز الثامن بعد أن كان
عاشرا ً في تصنيف األسبوع الماضي ،وذلك بعد تتويجه ببطولة
فالنسيا بعد فوزه في النهائي على اإلسباني تومي روبريدو.
{ ع � ّززت األميركية سيرينا ويليامز تربّعها على ص��دارة
التصنيف العالمي لرابطة العبات التنس المحترفات ،بعد
أن ت� ّوج��ت بالبطولة الختامية لموسم تنس السيدات في
سنغافورة.
وصار رصيد ويليامز من النقاط حاليا ً ثمانية آالف و485
نقطة ،تليها الروسية ماريا شارابوفا ثانية بـ 7.050نقطة ،ثم
الرومانية سيمونا هاليب ثالثة برصيد  6.292نقطة.
وت ّوجت ويليامز خالل الموسم الحالي بسبع بطوالت ،وحققت
خالله الفوز في  52لقاء ،فيما خسرت في ثماني مباريات.
{ اعتقد بطل العالم السابق في الفورموال واحد آالن بروست
أن حادثة االحتكاك بين ثنائي فريق «مرسيدس» خالل سباق
جائزة بلجيكا الكبرى قلبت موازين القوى في المعركة على
اللقب لمصلحة لويس هاميلتون.
وب��ع��د أن ج��اءت ردود فعل ك��ب��ار مسؤولي «مرسيدس»
غاضبة عقب حادثة احتكاك هاميلتون ونيكو روزبرغ في سبا
فرانكورشان ،يعتقد بروست أن الوضع السياسي بين السائقين
تبدّل بشكل دراماتيكي منذ تلك اللحظة.
وعلى رغم أن بروست ال يعتقد أن هناك تحيّزا ً واضحا ً لجهة
هاميلتون ،الذي فاز في السباقات األربعة التي تلت سبا ،إال أنه ال
يملك أدنى شك أن الوضع داخل الفريق أصبح مختلفا ً جدا ً اآلن.
وقال بروست ،الذي يشغل منصب سفير لصانع المح ّركات
الفرنسي «رينو»« :في مرسيدس ُي��دار الوضع بطريقة جيدة
جداً .ال أدري ما الذي حصل بعد السباق ،لكن األمر يبدو مختلفاً.
وال أعلم ما إذا كان باإلمكان القول إن هناك تحيّزاً ،لكن أمرا ً ما
تغيّر».
ويعتقد بروست أن��ه على رغ��م ع��دم وج��ود تغيير متع ّمد
لمصلحة هاميلتون ،إال أنه في حال شعور روزبرغ أن لهاميلتون
أفضلية عليه ،يمكن لذلك أن يض ّر بحظوظه.

معظم فترات الموسم الماضي بسبب اإلصابات.
ويعود براينت إل��ى صفوف فريقه بإشراف
المدرب الجديد الذي تعاقد معه النادي بايرن
سكوت ألرب��ع سنوات مقابل  17مليون دوالر
خلفا ً لمايك دانتي الذي استقال من منصبه.
وأحرز سكوت ( 53سنة) لقب ال��دوري ثالث
مرات العبا ً مع اليكرز في ثمانينات القرن الماضي،
كما احترف  14موسما ً بينها  11مع اليكرز،
وأصبح المدرب الـ 25في تاريخ النادي.
وك��م��درب ،ق��اد س��ك��وت نيوجيرسي نيتس
َ��ي 2002
( )2004-2000إل��ى ن��ه��ائ��ي ع��ام ْ
و ،2003وأش��رف على نيو أورليانز هورنتس
( )2009-2004وكليفالند كافالييرز (-2010
 ،)2013فحصل على جائزة أفضل م��د ّرب في
 2008-2007مع نيو أورليانز وك��ان مدربا ً
لفريق المنطقة الشرقية في مباراة كل النجوم
«أول ستار» في  2002والمنطقة الغربية في
.2008
ولكن الي��ك��رز سيفتقد نجمه اإلس��ب��ان��ي باو
غاسول المنتقل إل��ى شيكاغو بولز ،وال��م��و ّزع
الكندي ستيف ن��اش أفضل الع��ب في ال��دوري
َي  2005و 2006ال��ذي سيغيب عن كامل
عام ْ
موسم  2015بسبب اإلصابة ،ما يعني احتمال
نهاية مسيرة الالعب البالغ  40سنة.
وكان اليكرز قد استعد لرحيل ناش بالتعاقد
في الموسم الماضي مع صانع األلعاب جيريمي
لين ( 26سنة) من هيوستن روكتس.
يذكر أن الي��ك��رز ح ّقق ف��ي الموسم الماضي
أس���وأ نتائج ف��ي ت��اري��خ��ه م��ع  27ف���وزا ً و55
خسارة ،وفشل في التأهل إلى الـ«بالي أوف»
للمرة السادسة فقط منذ انطالق مشاركاته في
الدوري.

شيكاغو يض ّم غاسول

أما شيكاغو بولز ،فيبحث عن استعادة جزء
من أمجاده بعد ض ّم غاسول ( 34سنة) وأيضا ً
الفرنسي يواكيم ن��واه وع��ودة ديريك روز من
اإلصابة.
وسيكون أوكالهوما سيتي ثاندر من الفرق
المنافسة أيضا ً لكنه يفتقد نجمه كيفن دورانت
أفضل العب في ال��دوري الموسم الماضي الذي
خضع قبل أيام لعملية جراحية في قدمه اليمنى
سيبتعد  6أسابيع على األقل.
وسجل دورانت معدال ً وسطيا ً قدره  32نقطة
و 7.4متابعات و 5.5ت��م��ري��رات حاسمة في
المباراة الواحدة الموسم الماضي.
وكان أوكالهوما بلغ نهائي المنطقة الغربية
في الموسم الفائت وسقط أمام سان أنطونيو.
واخ��ت��ي��ر دوران����ت أف��ض��ل الع��ب ف��ي ال���دوري
المنتظم للمرة الرابعة خالل  5سنوات ،وصار
رابع العب يحقق هذا اإلنجاز بعد مايكل جوردان
وويلت تشامبرالين وجورج غيرفين.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1دولة في أميركا الوسطى ،أحصى
2 .2بلدة لبنانية ،بحار برتغالي أول من دار حول العالم
3 .3مخدتي ،مرفأ في الهند
4 .4نقاتلك ،ح ّذر
5 .5أبطليه (لألمر) ،ماء العين
مس ،قطع ،يمنحا
ّ 6 .6
7 .7اطلي باأللوان ،عائلة ،للتعريف
8 .8متشابهان ،بحيرة شاطئية على األط��ل��س��ي في
البرازيل ،أكبر سلسلة جبال في أوروبا
9 .9محرمة ،من الطيور
1010أفنينا ،أزاال ما في الجلد من رطوبة
1111خاصتها ،مدينة بولونية جنوب فرسوفيا ،أول نغدر
1212نلقي ،خالف متذكرة

1 .1من مؤلفات الزعيم أنطون سعاده ،قلب
2 .2يشعر ،جمعناه عن األرض
3 .3إقليم في الصين ،طالء
4 .4أثني على ،شريف
5 .5إستعد لألمر ،الجود
6 .6حاكم اإلمارة ،من الفاكهة ،آلة طرب
7 .7حرف أبجدي ،من أوجه القمر ،أودية
8 .8عثر عليكم ،حيوان مفترس ،ضعف
9 .9أداة إستثناء ،مصيبة ،هدّا البناء
1010أردعه ،تهذيب
كحب الزيتون ،مدينة سويسرية ،خالف
1111شجر ثمره
ّ
فقير
1212كتاب شهير جمعه الشريف الرضي من كالم علي بن
ابي طالب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،685743192 ،432961578
،214398657 ،971582463
،897615324 ،356427819
،528139746 ،143276985
769854231

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1باتريك بالكت  ) 2اكسفورد،
مرنت  ) 3بوالق ،اليمين  ) 4الم،
ديدون ،رس  ) 5وداد ،سو ،انا )6
بو ،المنال ،نا  ) 7يرسمان ،مرح

 ) 8اا ،ار ،يرجم  ) 9ابينا ،يلحان
 ) 10سهر ،مأدبا ،يم  ) 11واترلو،
انينه  ) 12رهن ،تدنيس.
عموديا:
 ) 1بابلو بيكاسو  ) 2اكوادور،
ب��ه��ار  ) 3تسلما ،س��اي��رت��ه ) 4

رفا ،دام��ان ،رن  ) 5يوقد ،ال ،امل
 ) 6كر ،يسمنا ،اوت  ) 7بدادون،
ري��د  ) 8ل��و ،ام ،لبان  ) 9امين
الريحاني  ) 10ك��رم ،ح��را ،يس
 )11تنيران ،جنين  ) 12تنس،
اسم ،مهر.

 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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فيلم كوميدي بطولة سام
كالفلين من اخراج كريستيان
دي � �ت� ��ر .م � ��دة ال � �ع� ��رض 102
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
سينما سيتي ،امبير ،سينمال،
فوكس).
The Boxtrolls
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب��ط��ول��ة بين
كينغسلي م��ن اخ��راج غراهام
انابل .مدة العرض  97دقيقة.
( ،ABCك��ون��ك��ورد ،سينما
س� �ي� �ت ��ي ،ام� �ب� �ي ��ر ،س �ي �ن �م��ال،
فوكس).

Fury
فيلم دراما بطولة براد بيت
م��ن اخ� ��راج داي��ف��د اي� ��ار .مدة
العرض  143دقيقة( .اب��راج،
س �ي �ن �م��ا س� �ي� �ت ��ي ،س �ي �ن �م��ال،
فوكس).
Joe
فيلم دراما بطولة نيكوالس
كايج من اخراج دايفد غوردن
غ���ري���ن .م� ��دة ال� �ع���رض 118
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

الفيل االرزق
فيلم دراما بطولة كريم عبد
ال �ع��زي��ز م��ن اخ���راج ك��ام��ل ابو
علي .مدة العرض  100دقيقة.
(غ��االك��س��ي ،ف��وك��س ،سيتي
كومبلكس).

