الكرة الذهبية تنتظر الالعب الأف�ضل في العالم لمو�سم 2014

أكد العب كرة السلة األميركية خوسيه خوان باريا الذي يحمل جنسية دولة
بورتوريكو ،أنه حصل على االستغناء الخاص به من ناديه الحالي مينيسوتا
تيمبرولفز لينضم مجدّدا ً إلى فريق داالس مافريكس ،الذي توج بين صفوفه
ببطولة الدوري األميركي للمحترفين « »NBAعام .2011
وقال الالعب في تصريحات لصحيفة «نويبو ديا» إنه يشعر بالسعادة لعودته
م ّرة أخرى إلى فريق مافريكس ،وإنه ليس غاضبا ً من قرار فريق مينيسوتا الذي
انضم إليه عام  2012ألربع سنوات مقابل  20مليون دوالر.
وأضاف باريا« :لقد خضت المعسكر التدريبي األفضل في مشواري في ،NBA
لكن المدير الفني فيليب ساونديرس لم يمنحني فرصة اللعب بشكل كاف .لقد
كنت أحتل المركز الثالث في ترتيب الالعبين بعد اإلسباني ريكي روبيو وويليامز،
وأقنعتهم بأن يتخلوا عني».
وتابع قائالً« :اآلن ال أستطيع أن أتحدث عن اتفاقي مع داالس بسبب قواعد
المسابقة ولكن كل شيء سيعلن في القريب العاجل».
وتشترط قواعد الرابطة الوطنية لكرة السلة «  »NBAأن أيّ العب يرحل عن
ناديه القديم عليه أن ينتظر  48ساعة قبل التفاوض أو التوقيع على عقود انضمام
إلى فريق جديد.
وحقق باريا خ�لال السنوات الثالث التي لعبها ضمن صفوف تيمبرولفز
متوسط نقاط  10.1في كل مباراة و 4.1في صناعة األلعاب التي تسجل منها
النقاط ومتوسط  7.12دقيقة لعب ،إذ إنه شارك في  194مباراة بدأ في  14منها
كأساسي.
ّ

{ أعلن رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزف سيب
بالتر أمس في موسكو ،أن «فيفا» يثق بالسلطات الروسية الستضافة
نهائيات كأس العالم عام  2018ويعارض احتمال مقاطعة المونديال
بسبب األزمة االوكرانية.
وق��ال بالتر خالل حفل في موسكو للكشف عن الشعار الرسمي
لمونديال « :2018االتحاد الدولي يدعم من دون شروط إقامة كأس
العالم في روسيا .نحن نثق بهذا البلد ونثق بمسؤوليه».
إلى ذلك ،أعلن «فيفا» أمس أن بطولة كأس العالم لألندية ستقام
كما هو مخطط لها في المغرب في شهر كانون األول المقبل على رغم
القلق السائد بسبب انتشار فيروس إيبوال في القارة السمراء.
وجاء في بيان «فيفا»« :بالنسبة إلى بطولة كأس العالم لألندية
المق ّرر أن تقام في المغرب ،فإن صحة الالعبين والمسؤولين وجماهير
كرة القدم تم ّتع باألولوية القصوى .كما هي الحال في أيّ بطولة
أخرى.
ووفقا ً لما ورد من منظمة الصحة العالمية ،فال إصابات بإيبوال في
المغرب ،لذا س ُتستكمل جميع الترتيبات الخاصة بالبطولة كما هو
ّ
مخطط لها.
وتابع« :يتابع فيفا الموقف عن قرب وهو على اتصال وثيق مع
السلطات المغربية ،كما أنه حريص على تحديث موقفه باستمرار وفقا ً
لدليل اإلرشاد التقني الخاص بمنظمة الصحة العالمية».
وتضم بطولة كأس العالم لألندية الفرق الستة الفائزة بلقب البطل
القاري على مستوى األندية ،ومنها نادي ريال مدريد اإلسباني حامل
لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ،كما يشارك في البطولة نفسها نادي
المغرب التطواني ممثالً عن البلد المضيف.
وكانت الحكومة المغربية قد طالبت مؤخرا ً بتأجيل بطولة كأس
األمم األفريقية ،التي من المقرر أن تستضيفها البالد في الفترة ما بين
 17كانون الثاني والثامن من شباط .2015
وسينا َقش هذا الطلب خالل اجتماع اللجنة التنفيذية التحاد الكرة
األفريقي «ك��اف» في الثاني من تشرين الثاني المقبل في الجزائر
العاصمة.
وأشاد «فيفا» بقرار «كاف» بنقل المباريات الدولية للدول التي
تعاني من انتشار وباء إيبوال مثل ليبيريا وسيراليون وغينيا إلى
أراض محايدة ،ونصح األندية بإجراء فحوص طبية على الالعبين
العائدين من مباريات تشارك بها منتخبات أو أندية من هذه البلدان.

ناش

أصبح من شبه المؤكد اعتزال أسطورة صناعة األلعاب في كرة السلة ستيف
ناش .الالعب الكندي الذي يمثل حاليا ً لوس آنجلس اليكرز ،تع ّرض إلصابة جديدة
في الظهر ،ليل ّمح من خاللها إلى اعتزاله وهو الذي يبلغ من العمر  40سن ًة.
وبحسب وكالة «روي��ت��رز» وموقع «فوكس سبورتس» ومجلة «يستريتد
سبورتس» ،فإن ناش سيعلن اعتزاله بعد أسابيع قليلة ،لينهي بالتالي مسيرة
رياضي كنديّ في التاريخ ،والعب كرة السلة في دوري المحترفين منذ عام
أفضل
ّ
.1996
ستيف ناش يع ّد أحد أفضل ص ّناع اللعب في تاريخ كرة السلة ،فهو صاحب
تاسع أفضل معدل في تاريخ اللعبة ،محققا ً  8.49تمريرة حاسمة في اللقاء،
وسبق له الفوز بجائزة أفضل العب في دوري المحترفين م ّرتين ،كما أنه أحد
أفضل مسدّدي الرميات الثالثية في تاريخ اللعبة ،ويراه كثيرون أذكى العب في
العصر الحديث.
ناش ،وبسبب إصابة الظهر ،صار قريبا ً من االعتزال ،لينهي بالتالي مسيرة
مهمة في فرق كبيرة مثل فونيكس وداالس ولوس أنجليس اليكرز.

باليلوك

اعترف العب كرة السلة السابق دارون باليلوك «موكي»( ،العب فريق آتالنتا
هوكس سابقاً) ،بأنه مذنب بالتسبّب في القتل خالل حادث تصادم بالسيارة أدّى
إلى مقتل أ ّم لخمسة أبناء تبلغ من العمر  40سنة.
وأوض��ح��ت آم��ان��دا بالمر محامية باليلوك لصحيفة «آت�لان��ت��اج��ورن��ال ـ
كونستيتيوشن» أنّ الالعب السابق ( 47سنة) ،سيقضي على األقل ثالث سنوات
من عقوبة الحبس لمدة  15عاماً ،وفقا ً التفاقية االعتراف التي تم التوصل إليها في
اليوم الذي كان مقررا ً أن يبدأ فيه اختيار هيئة المحلفين الخاصة بمحاكمته.
وا ُّتهم باليلوك بالتسبب في مقتل مونيكا ميرفي ( 40سنة) ،التي كانت تستق ّل
سيارة يقودها زوجها عندما وقع حادث التصادم في أيار  2013في آتالنتا.
وتقضي اتفاقية االعتراف بأن يقضي باليلوك سبع سنوات في السجن وثماني
سنوات تحت المراقبة ،ولكنها أيضا ً تسمح برفع عقوبة الحبس بعد قضاء ثالث
سنوات فقط في السجن طالما أن العب السلة السابق ملتزم بالشروط التي
تتضمن الخدمة المجتمعية والعالج من إدمان الكحول بحسب تصريحات بالمر.
وقالت بالمر« :لقد اعترف بأنه يواجه مشكلة مع الكحول وأنه يعالج منها
حالياً».
ووفقا ً لتحاليل السموم الخاصة بباليلوك ،لم يكن هناك أي عالمات على وجود
مواد كحولية في جسده وقت وقوع الحادث.
وكان باليلوك قد تعرض إلصابات بالغة في الحادث نفسه ،و ُوضع لفترة على
أجهزة دعم الحياة بالمستشفى.
وخالل مشواره في مسابقة دوري كرة السلة األميركي للمحترفين الممتد إلى
 13سنة ،لعب باليلوك سبع سنوات مع فريق آتالنتا هوكس ،واختير ضمن
فريق النجوم في المسابقة األميركية عام .1994

ستيف ناش

كشف االتحاد الدولي لكرة القدم أمس عن الئحة
المرشحين الـ 23لجائزة الكرة الذهبية (أفضل العب
في العالم لعام  ،)2014بينهم البرتغالي كريستيانو
رونالدو أفضل العب السنة الماضية ،واألرجنتيني
ميسي صاحب الجائزة أربع م ّرات ،والبرازيلي
ليونيل ّ
نيمار والسويدي زالتان إبراهيموفيتش والهولندي
آريين روبن.
وسيقلّص االتحاد الدولي الالئحة إلى ثالثة العبين
فقط في األول من كانون األول المقبل ،على أن تمنح
الجائزة في  12كانون الثاني المقبل.
ويبدو رونالدو صاحب  17هدفا ً (رقم قياسي) في
مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والبداية
القوية في الموسم الجديدّ ،
مرشحا ً لنيل الجائزة للم ّرة
الثالثة في مسيرته االحترافية.

تساؤالت

إلاّ أنّ ت��س��اؤالت ع��دّة تشوب ه��ذه االخ��ت��ي��ارات
وأسبابها.
صحيفة «ميرور» البريطانية نشرت تقريرا ً تبرز
فيه أهم عالمات االستفهام والتعجب حول المرشحين
للجوائز ،ووض��ع��ت ثمانية ت��س��اؤالت ح��ول هذه
االختيارات ،والتي جاءت كالتالي.
ه��ل أداء ماسكيرانو ف��ي المونديال سبب كاف
للفوز بالجائزة؟ فخافيير ماسكيرانو نجم برشلونة
والمنتخب األرجنتيني كان من بين أفضل ثالثة العبين
في مونديال البرازيل الماضي ،وساعده للوصول إلى
النهائي ،لكن هل هذا يكفي للفوز بالكرة الذهبية؟
لماذا لم ي ُر ّشح رودغرز؟ فالمدير الفني لليفربول
اإلنكليزي قدّم موسما ً رائعاً ،وكان قاب قوسين أو أدنى
من الفوز بلقب البريمييرليغ بعد غياب سنوات طويلة
ومظلمة ،واستطاع أن يط ّور أداء العبيه بإمكانيات أقل
من منافسيه ،لكن على المد ّرب اإليرلندي أن يجيب
بنفسه على هذا السؤال.
إذاً ،لماذا ُر ّشح مورينيو؟ فإذا كان رودغرز خارج
المنافسة ،ك��ان من الطبيعي أال نجد اس��م جوزيه
مورينيو المدير الفني لتشلسي في القائمة ،فالبلوز
أنهى الموسم الماضي متأخرا ً عن الريدز ،ولم يفز بأيّ
لقب ،لكن السؤال الذي يبقي محيّراً ،لماذا مورينيو؟
هل يمكن لنوير الفوز بالجائزة؟ فحارس بايرن
ميونيخ والمنتخب األلماني الشجاع والقوي والمتألق
والذي كان أحد أهم أسباب فوز الماكينات بالمونديال،
يستحق التواجد في القائمة بالطبع ،لكن هل يمكن
لحارس أن يفوز بها؟ التقرير استبعد ذلك لوجود
مهاجمين مسيطرين على الكرة الذهبية.
لماذا إنييستا؟ فالرسام إندرياس إنييستا نجم
وسط برشلونة والمنتخب اإلسباني ،بالطبع يبقى
بعيدا ً عن الجائزة من أفضل العبي العالم ،لكن على
التعجب ،فهو لم يقم
مستوى القائمة ،وجوده يثير
ّ
بأيّ أمر إيجابي الموسم الماضي ،فقط ثالثة أهداف
وصنع سبعة في  35مباراة في الليغا .وعلى سبيل
المثال ،سيسك فابريغاس نجم البلوز الحالي كان
أكثر تألقا ً منه.
كوكي المظلوم؟ آتلتيكو مدريد ك��ان استثنائيا ً
الموسم الماضي ،وقدّم أفضل المستويات في إسبانيا
وأوروب��ا ،وعلى رغم ذلك ال نجد اسما ً مثل كوكي في
القائمة .فهو العب صال وجال على العشب األخضر

وساهم في لقب ال��دوري اإلسباني بعد غياب كبير،
وأي��ض�ا ً وص��ل مع الفريق إل��ى نهائي دوري أبطال
تعجب كثيرة!
أوروبا ،هناك بالفعل عالمات ّ
كيف يكون كلينسمان من بين األفضل؟ فالمنتخب
األميركي كان له بالفعل مغامرة جيدة في مونديال
البرازيل تحت قيادة األلماني يورغن كلينسمان ،لكنه
لم يح ّقق أيّ إنجاز ،وعلى النقيض كان يمكن لجورجي
لويس بينتو المدير الفني لمنتخب كوستاريكا أن
يكون في القائمة ،خصوصا ً بعد تألقه في المونديال،
فضالً عن تواجده في مجموعة أصعب.
ّ
العضاض؟ إذ سيظل غيابه عن القائمة
أين سواريز
أكبر عالمة استفهام ،فالدولي األوروغ��وان��ي لويس
سواريز مهاجم برشلونة الحالي والسابق لليفربول،
قد قضى موسما ً مذهالً يصعب أليّ مهاجم تحقيقه في
الدوري اإلنكليزي ،وأحرز  31هدفا ً في  33مباراة ،لكن
بسهولةُ ،نسِ َي بسبب العضة الشهيرة ،وحتى أنه
تفوق بكثير على إيدين هازارد نجم تشلسي الموجود
في القائمة.
لويس سواريز كان قد أكد في كتاب سيرته الذاتية
الجديد أنه يدفع ثمن أخطائه بشكل أطول م ّما يفعل
ّ
العضة دليل جديد له بأن
اآلخ��رون ،ويبدو أن هذه
ما يفعله ال ينسى بسهولة ،على عكس ما يجري مع
بعض النجوم اآلخرين.

مستبعدون

إلى ذلك ،غاب عن القائمة نجوم كثر لعدّة أسباب،
فمنهم من ك��ان يستحق التواجد فيها ،ومنهم من
اختفى بعدما قدم مستوى متواضعا ً الموسم الماضي
على رغم التألق في المواسم الماضية.
ومن أبرز الالعبين الغائبين عن القائمة :آلكسيس
سانشيز التشيلي ،الذي قدّم مستوى متواضعا ً مع
ناديه السابق برشلونة اإلسباني ،ولكنه كان رائعا ً
مع منتخب بالده في كأس العالم  2014في البرازيل
ونجح في الصعود من دور المجموعات في مجموهة
نارية على حساب المنتخب اإلسباني.
مسعود أوزيل األلماني ،الذي ،وعلى رغم تألقه مع
منتخب بالده في كأس العالم ومساعدته في التتويج
باللقب في البرازيل إال أنه لم يتواجد في القائمة ،وقد
قدّم أيضا ً مستوى جيدا ً مع فريقه آرسنال وساهم
في تتويجه بكأس االتحاد اإلنكليزي بعد الغياب عن
البطوالت لمدة تسع سنوات.
سيرخيو آغويرو ،المهاجم األرجنتيني المتألق
الذي نجح في قيادة فريق السيتزين إلى الفوز في
البرمييرليغ الموسم الماضي ،وقدم مستوى جيدا ً
على رغم اإلصابة التي عانى منها ،ولم يظهر كثيرا ً مع
من منتخب بالده في كأس العالم إال أنه شارك معه في
الوصول إلى النهائي.
أما فان بيرسي الهولندي ،فعلى رغم المستوى
المتواضع الذي ظهر به مع ناديه مانشستر يونايتد
في الموسم الماضي لضعف الفريق كلّياً ،إال أنه قدم
مستوى رائعا ً مع منتخب ب�لاده في كأس العالم،
وحصد معهم المركز الثالث بالفوز على أصحاب
األرض في المباراة األخ��ي��رة ،وأيضا ً ك��ان من أبرز
الالعبين في الفوز التاريخي على المنتخب اإلسباني
بنتيجة 5ـ.1
ماريو بالوتيلي ،المهاجم اإليطالي الذي يع ّد أحد
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أبرز العبي الكرة العالمية في الوقت الحالي بسبب
تصريحاته وأفعاله المثيرة للجدل ،وسيكون من
الصحيح عدم ض ّمه إلى القائمة ،إذ لم يقدّم أيّ جديد
مع فريقه السابق ميالن ومع المنتخب اإليطالي في
كأس العالم.
آرت��ورو فيدال التشيلي ال��ذي أصبح أح��د أفضل
العبي الوسط في العالم في الوقت الحالي ،لم يُض ّم
إلى القائمة على رغم المستوى الرائع الذي قدّمه مع
ناديه يوفنتوس اإليطالي الموسم الماضي.
سامي خضيرة األلماني الذي حصل مع منتخب
بالده على لقب كأس العالم ،ومع ناديه ريال مدريد
على لقب دوري أبطال أوروبا .ولكن يبقى األمر نظرياً،
فسامي خضيرة لم يكن موجودا ً بنجوميته قدر وجوده
ِباسمه في قائمة منتخب بالده والنادي الملكي.

{ بلغ الفرنسي جيريمي شاردي الدور الثاني من بطولة باريس
للتنس لألساتذة أمس .ففي الدور األول للبطولة المقامة في العاصمة
الفرنسية ،فاز ش��اردي على مواطنه كيني دي شيبر بمجموعتين
متتاليتين بواقع  6-7و.6-7
كما تأهل بابلو كويفاس العب أوروغواي إلى الدور الثاني بعد فوزه
بالمجموعة األولى  6-7على األرجنتيني ليوناردو ماير ،ثم تقدم في
الثانية  1ـ صفر قبل أن يق ّرر ماير االنسحاب.

ّ
المرشحين
الئحة

غاريث بايل (وي��ل��ز) ،وكريم بنزيما (فرنسا)،
ودييغو كوستا (إسبانيا) ،وتيبو كورتوا (بلجيكا)،
وكريستيانو رونالدو (البرتغال) ،وآنخل دي ماريا
(األرج��ن��ت��ي��ن) ،وم��اري��و غ��وت��زه (أل��م��ان��ي��ا) ،وإدي��ن
هازار (بلجيكا) ،وزالتان إبراهيموفتيس (السويد)،
وآن��دري��س إنييستا (إس��ب��ان��ي��ا) ،وط��ون��ي ك��روس
(ألمانيا) ،وفيليب الم (ألمانيا) ،وخافيير ماسشيرانو
ميسي (األرجنتين) ،وتوماس
(األرجنتين) ،وليونيل ّ
مولر (ألمانيا) ،ومانويل نوير (ألمانيا) ،ونيمار
(البرازيل) ،وبول بوغبا (فرنسا) ،وسيرجيو راموس
(إس��ب��ان��ي��ا) ،وآري��ي��ن روب���ن (ه��ول��ن��دا) ،وخاميس
رودريغيز (كولومبيا) ،وباستيان شفاينشتايغر
(ألمانيا) ،ويحيى توريه (كوت ديفوار).

{ أكدت صحيفة «دايلي ستار» اإلنكليزية أن المد ّرب الهولندي
لويس فان غال المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد ،صرف النظر
عن التعاقد مع ماتس هوميلس مدافع منتخب ألمانيا وفريق بروسيا
دورتموند.
وأشارت إلى أن انسحاب مانشستر يونايتد من هذه الصفقة يفتح
الباب أمام نادي آرسنال اإلنكليزي الذي يريد ض ّم ماتس هوميلس
( 25سنة) خالل فترة االنتقاالت الشتوية في كانون الثاني المقبل.
وأضافت أن فان غال ال يزال يسعى إلى ترميم دفاع الفريق ،ولكنه
ح ّول اهتمامه إلى المدافع األرجنتيني إيزيكيل غاراي المنتقل مطلع
الموسم الحالي من بنفيكا البرتغالي إلى زينيت سان بطرسبورغ
الروسي.

مد ّرب العام 2014

قدّم خبراء لجنة كرة القدم في «فيفا» ،ولجنة الكرة
النسائية وكأس العالم للسيدات وخبراء من مجلة
«فرانس فوتبول» الفرنسية أم��س ،الئحة بعشرة
مد ّربين من أجل اختيار أفضل مد ّرب العام .2014
وسيص ّوت الصحافيون ومد ّربو المنتخبات وقائدو
المنتخبات من أجل اختيار مد ّرب العام بعد اإلبقاء
على ثالثة مد ّربين في الالئحة النهائية.
وض ّمت قائمة المد ّربين المرشحين لنيل جائزة
أفضل مد ّرب لعام :2014
اإليطالي كارلو آنشيلوتي (ريال مدريد) ،أنطونيو
كونتي (منتخب إيطاليا) ،اإلسباني بيب غوارديوال
(بايرن ميونيخ) ،األلماني يورغن كلينسمان (منتخب
الواليات المتحدة األميركية) ،يواكيم لوف (منتخب
ألمانيا) ،التشيلي مانويل بيليغريني (مانشستر
سيتي) ،البرتغالي جوزيه مورينيو (تشيلسي)،
أليخاندرو سابيال (منتخب األرجنتين) ،األرجنتيني
دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد) ،الهولندي لويس
فان غال (مانشستر يونايتد).
ويذكر أن الجائزة منحت في نسختها الماضية
لمد ّرب بايرن ميونيخ السابق يوب هاينكيس ،ويمكن
اإلش��ارة إلى أن م��د ّرب منتخب ألمانيا يواكيم لوف
ّ
المرشحين لنيل جائزة السنة الحالية.
هو أحد أبرز
وستو ّزع الجوائز في حفل خاص يقام يوم  12كانون
الثاني  2015بمدينة زيوريخ السويسرية.

{ أشار بيب غوارديوال المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ األلماني
إلى قرب عودة نجم الفريق باستيان شفاينشتايغر إلى التدريب مع
النادي البافاري وذلك بعد تو ّقف استم ّر ألشهر بسبب اإلصابة.
وقال غوارديوال أمس إنه من الممكن أن يعود قائد المنتخب األلماني
لكرة القدم إلى التدريب مع البايرن قريباً.
غير أن المد ّرب اإلسباني لم يذكر موعدا ً محدّدا ً لعودة العب الوسط
إلى التدريبات كما لم يفصح عن إطار زمني محدّد لعودة شفاينشتايغر
إلى المستطيل األخضر.
وص��ار م��ن المؤكد ع��دم مشاركة شفاينشتايغر ف��ي مبارا َت ْي
المانشافت أمام جبل طارق وإسبانيا في تشرين الثاني المقبل وذلك
في إطار تصفيات يورو .2016
تجدر اإلش��ارة إلى أن شفاينشتايغر ( 30سنة) الذي لعب 108
نهائي كأس العالم لكرة
مباراة دولية ،لم يشارك في أيّ مباراة منذ
ّ
القدم أمام األرجنتين في مدينة ريو دي جانيرو في الثالث عشر من
تموز الماضي وذل��ك بسبب مشاكل في ركبته .وانتهى في الوقت
الحالي من برنامج إلعادة تأهيله.
{ حدّد االتحاد اللبناني لكرة القدم التاسع من تشرين األول المقبل
موعدا ً لقمة األنصار والنجمة التقليدية ،ضمن الجولة السادسة من
الدوري اللبناني ،وق ّرر إقامتها على ملعب صيدا البلدي.
وق ّرر االتحاد اللبناني تغريم نادي السالم زغرتا مبلغ خمسمئة
ألف ليرة لبنانية ،وأوقف العب النجمة قاسم الزين لمباراة واحدة .كما
عيّن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة أميركية ،جحيم
2 .2مدينة أميركية عاصمة دالور ،ضربناه بالحجارة
3 .3من األطراف ،عاصمة أندونيسيا ،جوهر
4 .4قانون يحكم البالد ،خيّال
5 .5دولة آسيوية
6 .6وجعّ ،
شق ،ظلم
7 .7خاصتي ،وافقنا الرأي ،أكبر سلسلة جبال في أوروبا
8 .8عاصمة آسيوية ،يهب
9 .9هضاب ،مدينة يابانية ،قادم
1010غير مطبوخ ،أول الصباح ،يرجو
1111نجيء ،حمام بري
1212رقد ،نخبر القصة ،ضرب بقبضة اليد

1 .1بلدة لبنانية
2 .2جزيرة جبلية يونانية ،أمسياتنا
3 .3نقل الخبر الجيد ،كامل ،ضمير متصل ،أحد الوالدين
4 .4يهزون بقوة ،مرفأ في األردن
5 .5مدينة إيرانية ،مذهب
6 .6يضعف ،ضميري
7 .7تسحبان بقوة ،حاكم اإلمارة
8 .8يم ّد الحبل ،شهر مصري ،من حركات الموج
9 .9فاخري ،من شعوب أميركا الوسطى
1010ضمير متصل ،دولة إسالمية ،رجاء
1111سفكا الدماء ،جزار
1212حفر البئر ،حيوان قطبي ،تعتب على
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،471852963 ،298163547
،624537819 ،563749182
،719684325 ،835291674
،986425731 ،152376498
347918256

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1نيكاراغوا ،عد  ) 2شحيم،
ماجالن  ) 3وسادتي ،دام��ان ) 4
محاربك ،نبه  ) 5الغيه ،دموع )6
لمس ،بتر ،يهبا  ) 7الون ،ال ،ال

 ) 8م م ،باتوس ،الب  ) 9منديل،
هدهد  ) 10اهلكنا ،دبغا  ) 11لها،
رادوم ،نغ  ) 12نرمي ،ناسية.
عموديا:
 ) 1نشوء االمم ،لب  ) 2يحس،
لملمناه  ) 3كيانغ س��و ،ده��ان

 ) 4ام��دح��ي ،نبيل  ) 5تاهب،
"
الكرم  ) 6امير ،توت ،ناي  ) 7غا،
بدر ،وهاد  ) 8وجدم ،اسد ،ون )9
اال ،وي��ل ،هدما  ) 10امنعه ،ادب
 ) 11عناب ،بال ،غني  ) 12نهج
البالغة.

 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).

