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«خليجي  »22مناف�سة قوية وتح�ضير لبطولة �آ�سيا
حسين غازي
تنطلق عما قريب بطولة كأس الخليج  22لكرة القدم في أجواء
حماسية ونارية ،إذ تلقى اهتماما ً واسعا ً من الشارع الرياضي
العربي عموما ً والخليجي خصوصاً .وتستضيف البطولة
المملكة العربية السعودية ،وذلك بعد قرا ٍر من رؤساء اتحاد الكرة
الخليجية بنقلها من مدينة البصرة إلى مدينة الرياض بسبب عدم
استعداد العراق لالستضافة ،ومشكلة األمن في البالد .وهي المرة
الرابعة التي تنظم فيها مدينة الرياض بطولة الخليج ،بعد أن
استضافت ثالث بطوالت سابقة أعوام  1972و 1988و.2002
بدأت المسابقة للمرة األولى عام  1970وفازت بها الكويت
على حساب البحرين ،وستشهد هذه السنة منافس ًة قوي ًة وكبيرة،
ألنها تعتبر تحضيرا ً لكأس آسيا المقامة في أستراليا.
تنقسم البطولة إل��ى مجموعتين ،بواقع أربعة منتخبات
للمجموعة ،إذ تضم األولى منتخبات السعودية وقطر والبحرين
واليمن ،فيما تجمع الثانية كل من الكويت ،ال��ع��راق ،عمان
واإلمارات.
وفي تحلي ٍل للمجموعة (أ) ظهر جليا ً مدى ثقة المدرب لوبيز
كارو ومن خلفه االتحاد السعودي بقدرة األخضر تحقيق الكأس
الغالية التي غابت ع��ن خزائنه لمدة عشر س��ن��وات .ولعب
المنتخب السعودي في الفترة األخيرة مبارياتٍ ودية حقق فيها
نتائج مرضية أبرزها تعادل بطعم الفوز مع منتخب األوروغواي،
وقد علق لوبيز بعد المؤتمر الصحافي قائالً« :األخضر يسعى إلى
تحقيق ذات العمل في كأس آسيا المقبلة وتحقيق لقبها ،مؤكدا ً
أن تحقيق البطوالت أمر مهم بالنسبة إلى الجميع بداية بالظفر
بكأس الخليج».
ويأتي بعده المنتخب القطري محاوال ً إثبات ذاته من جديد،
وأن��ه من أفضل المنتخبات الخليجية في األع��وام المنصرمة،
وخصوصا ً الفترة الماضية ،إذ كان قاب قوسين أو أدن��ى من
التأهل لكأس العالم ،وتالها تأهل مبكر لكأس آسيا ،وحققت قطر
في مبارياتها الودية األخيرة نتائج إيجابية ،وأبرزها الفوز على
المنتخب اللبناني بخماسية نظيفة ،ويعتبر العنابي صاحب
الحظ األوفر في التأهل للمربع الذهبي.
أما المنتخبان المتبقيان فلم يحققا الفوز بالبطولة إطالقاً،
فالمنتخب البحريني الذي تراجع مستواه في األعوام الماضية،
مع مغادرة األسماء الكبيرة وال ّرنانة كعالء حبيل وزمالئه،
بحريني ،إذ شارك المنتخب مرتين
ربيع
عندما تمكنوا من صنع
ٍ
ّ

متتاليتين في الملحق األخير المؤهل لكأس العالم ،لكنه خرج
أمام ترينداد وتوباغو عام  2006ونيوزيالند عام .2010
أما المنتخب اليمني صاحب الحظ األضعف في المجموعة
على ال��ورق نظرا ً إلى تاريخ المنتخبات األخ��رى ،فقد استعد
للبطولة بمنتخب جديد يختلف بنسبة تصل إلى  70في المئة
عن المنتخب الذي شارك في بطولة خليجي  21بالمنامة ،لكنه
تميز عن سابقه باللعب المتوازن بين الدفاع والهجوم ،وهذا ما
بدا واضحا ً عندما واجه منتخب الكويت قبل أول من أمس وفرض
تعادال ً إيجابيا ً على األزرق ،وكان هو المبادر للتسجيل.
تشهد المجموعة الثانية حربا ً ضروساً ،فالمنتخبات األربعة
ذات كعب عالٍ ،وتملك من المؤهالت والتاريخ الحافل ما ّ
يرشحها
للظفر باللقب .فمشاركوها جميعا ً أبطال سابقون ،وتحوي 16
مسجلة باسم السعودية
لقبا ً مقابل  5ألقاب في المجموعة (أ)
ّ
وقطر.
تاريخيا ً يملك المنتخب الكويتي أفضل رصيد ،إذ حصد اللقب
عشر مرات (رقم قياسي) ،لكن الشارع الرياضي في البالد أعرب
عن قلقه الشديد ،وذلك بعد األداء الهزيل الذي ظهر عليه بطل
النسخة قبل الماضية في مواجهة اليمن أول من أمس والتي
انتهت بالتعادل اإليجابي بهدف لكل فريق .وما زاد من قلق
الجماهير الكويتية ،دخ��ول م��درب الفريق البرازيلي جورفان
فييرا المباراة بالتشكيلة األساسية وبالقوة الضاربة أمام اليمن
والمتمثلة في وجود بدر المطوع ،وناصر فرج ،وفهد العنزي،
إضاف ًة إلى كتيبة الدفاع بقيادة المخضرم مساعد ندا صاحب
هدف اإلنقاذ ،كما توجد الحارس نواف الخالدي في حراسة عرين
األزرق وكان سببا ً في إنقاذ الفريق من هزيمة محققة أمام منتخب
اليمن والذي يعتبره الجميع الحلقة األضعف في خليجي .22
ويترقب الجميع المواجهة االفتتاحية أمام العراق في الرابع عشر
من الشهر الجاري ،والتي ستكون بمثابة االنطالقة في حال الفوز
بها لألزرق في البطولة نحو حصد اللقب.
أما المنتخب العراقي صاحب األداء الجميل والمهاري والممتع،
وال��ذي قام بصوالت وج��والت آسيوية وعربية ،ويضع أسود
الرافدين نصب أعينهم الفوز باللقب بعد أن وصل للمركز الثاني
في النسخة الماضية .وتغيب البطولة عنه منذ  26سنة على رغم
كونه بطالً لها  3مرات.
المنتخب الحالي يضم بين صفوفه العديد من المواهب
الصاعدة القادرة على تحقيق إنجا ٍز جدي ٍد للكرة العراقية في ظل
اعتماد المدرب حكيم شاكر على مجموعة من الالعبين الشباب

دوري كرة ال�س ّلة الأميركي للمحترفين

�شارابوفا الأعلى �أجراً في العالم
بين ال�سيدات

فوز خام�س على التوالي لروكت�س
تابع هيوستن روكتس انطالقته
القوية ه��ذا الموسم وح � ّق��ق ف��وزه
الخامس على التوالي ،عندما تغلّب
على مضيفه ميامي هيت ،وصيف
بطل النسخة األخ��ي��رة ،91-108
ف��ي دوري ك���رة ال��س �لّ��ة األم��ي��رك��ي
للمحترفين.
على ملعب «أم��ي��رك��ان آيرالينز
أرينا» وأمام  19666متف ّرجاً ،ألحق
هيوستن روكتس الخسارة األولى
بميامي هذا الموسم وكانت في عقر
داره محققا ً بالتالي ثاني أفضل
ان��ط�لاق��ة ف��ي ت��اري��خ��ه ف��ي ال���دوري
األميركي بعد موسم ،1997-1996
عندما ح ّقق  6انتصارات متتالية.
ويدين هيوتسن روكتس بفوزه
إلى الثنائي دوايت هاوارد وجيمس
سجل األ ّول  26نقطة
ه��اردن ،حيث ّ
مع  10متابعات ،فيما كان الثاني
على بعد متابعة واح���دة لتحقيق
سجل  25نقطة
«تريبل دابل» ،حيث ّ
و 10تمريرات حاسمة و 9متابعات.
وأض��اف تريفور اري��زا  19نقطة
م��ع  5متابعات ومثلها تمريرات
حاسمة ،والبديل اليوناني كوستاس
بابانيكوالو  15نقطة.
وش��ه��دت ال��م��ب��اراة ن��د ّي��ة كبيرة
في أرباعها الثالثة األول��ى ،فانتهى
األ ّول لمصلحة ميامي هيت بفارق
نقطة واح��دة  30-31قبل أن ينهي
الضيوف الثاني في مصلحتهم بفارق
 3نقاط  24-27والثالث بفارق 4
نقاط .22-26
وضرب هيوستن روكتس بق ّوة في
ال ُربع األخير وكسبه  14-25لينهي
اللقاء في مصلحته بفارق  17نقطة.

مسجل
وكان كريس بوش أفضل
ّ
في صفوف ميامي برصيد  21نقطة
م��ع  8متابعات وت��م��ري��رة حاسمة
واحدة ،وأضاف دواين وايد  19نقطة،
فيما اكتفى السوداني-البريطاني
لوول دنغ بتسجيل  21نقطة.
في المقابل ،تابع العمالق لوس
أنجليس ليكرز ب��داي��ت��ه المخيّبة
وم��ن��ي ب��خ��س��ارت��ه ال��خ��ام��س��ة على
التوالي للم ّرة األول��ى منذ  57سنة،
عندما كان الفريق في مينيابوليس
وخسر مبارياته السبع األولى ،وذلك
بسقوطه أمام فينيكس صنز -106
 112على ملعب «ستيبلز سنتر»
وأمام  18997متف ّرجاً.
ول��م ينفع ل��وس أنجليس ليكرز
تأ ّلق أسطورته كوبي براينت ،الذي
�ج��ل  39نقطة م��ع  9متابعات
س� ّ
وتمريرة حاسمة واح��دة ،في وقت
تأ ّلق الثالثي جيرالد غرين وماركييف
موريس وايسياه توماس في صفوف

بعناصر محدودة من أصحاب الخبرات .ويظل القائد يونس
محمود أبرز نجوم المنتخب العراقي ،فـ»السفاح» يعتبر من أبرز
المهاجمين في الدوري القطري مع العديد من األندية مثل الغرافة
والعربي والوكرة والسد واألهلي.
والمنتخب خليط من أبناء جيل  2007الفائز بلقب آسيا وجيل
 2013رابع العالم في بطولة مونديال الشباب ،وهو األمر الذي
يراهن عليه المدرب حكيم شاكر .ويعتبر ضعف الخط الخلفي
أبرز عيوبه وهذا ما ظهر خالل تصفيات كأس آسيا.
ويدخل المنتخب اإلماراتي بطل النسخة الماضية ،بطولة
كأس الخليج ،بعد خوضه عددا ً من المباريات الودية القوية،
وأهمها في العاصمة اإلماراتية أبوظبي ،وكانت أمام أستراليا
ومني بخسار ٍة ثقيل ٍة أمام أوزبكستان تلقى فيها
وتعادال سلباً،
َ
«األبيض» أربعة أهداف من دون أن يسجل أي هدف.
ولم تشهد قائمة المنتخب تعديالت كثيرة عن تلك التي ظهر
بها في خليجي  .21وإن كان الفريق سيفتقد ركيزة أساسية في
خط دفاعه ،وهو حمدان الكمالي مدافع الوحدة ،والذي تعرض
لإلصابة خالل مباراة المنتخبين اإلماراتي واألسترالي الودية.
العماني ،بطل الكأس في
وآخ��ر منتخبات المجموعة هو
ّ
 ،2009والذي تحقق بمسقط في تظاهرة كروية ما زالت باقية
في أذهان الوسط الرياضي العماني .وكانت مرحلة اإلعداد التي
سبقت البطولة متواضعة ،إذ خسر في مبارياته األربع التجريبية
التي خاضها .في المقابل نجح المنتخب العماني هذا الموسم من
بلوغ نهائيات أمم آسيا ،بعدما تسيّد مجموعته ،وبسجل خا ٍل من
الخسائر .ويحظى المنتخب العماني بحالة جيدة من االستقرار
الفني حيث تولى الفرنسي ب��ول لوغوين مهمته ف��ي قيادة
المنتخب منذ عام  2011وهي المدة األطول ألي جهاز فني تولى
قيادة األحمر .ويتميز المنتخب العماني باألداء المهاري الممتع،
وهو صاحب أداء هجموي ممتاز ،رغم العقم الهجومي الذي
رافق الفريق خالل الدورتين الخليجيتين الماضيتين في اليمن
والبحرين ،وكان أبرز األسباب لوداعه المنافسة من دورها األول.
وتتمثل قوة المنتخب الهجومية في مهارة رائد ابراهيم ومجهوده
الوفير داخل أرضية الملعب ،إلى جانب المهاجم عماد الحوسني
الذي استعاد جزءا ً كبيرا ً من مستواه.
وهكذا تتبلور الصورة أكثر ،لنرى أن خليجي  22ربما يكون
من أقوى النسخ التي جرت حتى اآلن ،نظرا ً إلى مستوى الفرق
والتجييش الجماهري ،والتحضيرات الممتازة للفرق ،باإلضافة
للتجهيزات والعمل المميز على المالعب والفنادق.

تصدرت العبة التنس الروسية ماريا شارابوفا الئحة الرياضيات األعلى
أجرا ً في العالم ،والمرتبة الـ 34بين رياضيي العالم عام  ،2014بحسب مجلة
«فوربس» األميركية.
واحتلت شارابوفا ،المصنفة ثانية على العالم في تصنيف العبات التنس
المحترفات ،المركز األول بين السيدات برصيد  24.4مليون دوالر ،منها 2.4
مليون كجوائز حازت في مالعب الكرة الصفراء ،أما الباقي فحصلت عليه من
الدعايات والشركات الراعية للحسناء الروسية.
بينما شغلت الصينية نا لي ،المصنفة تاسعة ،المركز الثاني برصيد 23.6
مليون دوالر ،في حين احتلت األميركية سيرينا وليامز ،المصنفة أولى عالمياً،
المركز الثالث بثروة قدرها  22مليون دوالر.
أما لدى العبي التنس ،فقد تصدر السويسري روجيه فيدرر ،المصنف ثانيا ً
عالمياً ،القائمة برصيد  56.2مليون دوالر ،والمركز السابع بين جميع الالعبين.
وتاله اإلسباني رافائيل نادال ،المصنف ثالثاً ،في المرتبة الثانية برصيد 44.5
مليون دوالر ،ومن ثم الصربي نوفاك دجوكوفيتش ،المصنف األول عالمياً ،في
المركز الثالث بثروة قدرت بـ  33.1مليون دوالر.

فسجل األ ّول  26نقطة
فينيكس صنز،
ّ
والثاني  23نقطة والثالث  22نقطة.
وان��ت��ه��ى ال��رب��ع األ ّول لصالح
الضيوف بفارق سلّة واح��دة (-26
 ،)24قبل أن يحسموا الثاني بفارق
 10نقاط ( ،)22-32وحسم ليكرز،
الثالث بفارق  8نقاط (،)21-29
مقلّصا ً الفارق إلى  4نقاط فشل في
تذويبها في الربع األخير الذي آلت
نتيجته لفينيكس صنز بفارق سلّة
واحدة (.)31-33
وفي باقي المباريات ،فاز ميلووكي
باكس على انديانا بيسرز ،81-87
وواشنطن وي���زاردز على نيويورك
نيكس  ،83-98وتورونتو رابتورز
على أوكالهوما سيتي ثاندر -100
 ،88ونيو أورليانز على تشارلوت
ب��وب��ك��ات��س  ،91-100وشيكاغو
بولز على أورالندو ماجيك ،90-98
وبورتالند ترايل باليرز على كليفالند
كافالييرز .82-101

كري�ستيانو رونالدو يعلن
�أ�سباب فوزه بالحذاء الذهبي
عبر كريستيانو رونالدو العب ريال مدريد عن سعادته بالحصول على
جائزة أفضل هداف في أوروبا ،عقب إحرازه  31هدفا ً خالل منافسات الموسم
الماضي.
كريستيانو رونالدو صرح عقب تتويجه بالجائزة قائالً« :أنا سعيد للغاية
لحصولي على تلك الجائزة ،لم أتوقع حضور هذا العدد من الشخصيات هنا».
وأضاف« :أريد أن أشكر زمالئي بالفريق على المساندة ،ألنني من دونهم لم
أكن أتمكن من تحقيق ذلك ،أو ّد أن أشكر عائلتي ،والمشجعين والنادي ،لمنحي
الفرصة للعب في أفضل نا ٍد في العالم».
وتابع رونالدو« :أحب الفوز بالجوائز الفردية بالطبع ،ولكن الشيء األهم
بالنسبة لي هو الحصول على البطوالت مع النادي الملكي ،أشعر بأنها المرة
األولى في حياتي التي أحصل فيها على لقب الحذاء الذهبي».
وأنهى نجم ريال مدريد حديثه قائالً« :لقد وعدت الجميع بأنني سأواصل
بذل قصارى جهدي ،عن طريق إحراز األهداف وصناعة األهداف ،سأواصل على
هذا المنوال خالل الفترة المقبلة ،إنها مناسبة خاصة بالنسبة لي .أنا سعيد
للغاية وال مانع عندي من التجديد لريال مدريد اآلن».

الجمعية اللبنانية للبيئة وال�صحة
ّ
نظمت ماراثون «كلنا جي�ش �ضد الإرهاب»

البقاع ـ أحمد موسى
تحت ع��ن��وان «كلنا جيش ضد
اإلره���اب» ،وبرعاية بلدية زحلة -
المعلقة وتعنايلّ ،
نظمت الجمعية
اللبنانية للبيئة والصحة ماراثون في
مدينة زحلة دعما ً للجيش اللبناني.
وعلى رغم الطقس الماطر تجمع
أكثر م��ن  500م��ش��ارك م��ن مختلف
م��دارس زحلة الرسمية والخاصة،
ومن الجيش اللبناني والقوى األمنية،
أم��ام س��راي زحلة بحضور سيادة
ال��م��ط��ران ع��ص��ام يوحنا دروي���ش،
ممثل رئيس بلدية زحلة -المعلقة
وتعنايل الدكتور سمير ملو ،رئيس
غرفة التجارة والصناعة والزراعة
في زحلة السيد ادم��ون جريصاتي،

رئيس المنطقة التربوية في البقاع
األستاذ يوسف بريدي ،رئيس دائرة
األم��ن العام األول��ى للبقاع العميد
ج���وزف ت��وم��ي��ة ،رئ��ي��س الجمعية
الدكتور فؤاد خوري واألعضاء ،وعدد
كبير من م��دراء ال��م��دارس الرسمية
والخاصة.
وك��ان��ت كلمة ترحيبية لعضو
الجمعية األستاذ جورج حجيج أكد
فيها ضرورة الوقوف خلف الجيش
اللبناني ودعمه في ه��ذه الظروف
الصعبة التي تمر بها البالد ،وشكر
جميع المدارس والمؤسسات األمنية
على مشاركتها في هذا الحدث.
وأعطى المطران دروي��ش إش��ارة
االن��ط�لاق للسباق ال��ذي امتد على
مسافة  6.8كلم للكبار و 3.8كلم

للصغار وسط مواكبة من الصليب
األح��م��ر اللبناني وال��دف��اع المدني
ومساعدة من كشاف التربية الوطنية
في التنظيم.
وق���د س �لّ��م ال���ك���ؤوس للفائزين
رئيس الجمعية الدكتور فؤاد خوري
بمشاركة ملو وجريصاتي والعميد
تومية.
وف���ي االخ��ت��ت��ام اع��ت��ب��ر رئ��ي��س
الجمعية ف���ؤاد خ���وري أن نجاح
الماراثون على رغم الطقس الماطر،
يعكس إيمان اللبنانيين بجيشهم
الوطني وبأنه الضمانة الوحيدة
لبقائهم في هذا الوطن .ووعد خوري
ب��أن ي��ك��ون ه��ذا ال��م��اراث��ون تقليدا ً
سنويا ً تحييه الجمعية دعما ً للجيش
اللبناني.

الخليل وجهت ال�شكر �إلى اللبنانيين على ثقتهم

رقم قيا�سي جديد في «م�صرف لبنان بيروت ماراثون»
أق��ف��ل ب���اب ال��ت��س��ج��ي��ل لسباق
«م��ص��رف لبنان ب��ي��روت م��اراث��ون»
لعام  2014والذي يقام بتاريخ األحد
 9تشرين الثاني الجاري على رقم
قياسي جديد إذ بلغ العدد اإلجمالي
 37153مشارك ومشاركة يمثلون
 94دول��ة عربية وأجنبية علما ً أن
ال��ع��دد أق��ف��ل ال��ع��ام ال��م��اض��ي على
 36600من  82دولة.
وب��دأت أمس عملية تسليم أرقام
ال��س��ب��اق للذين سجلوا أسماءهم
للمشاركة في هذا الحدث الرياضي
البارز وذل��ك في المركز المحدد في
أسواق بيروت (سوق األروام) بجانب
مكتبة أنطوان على أن تتواصل هذه
العملية ال��ي��وم وي��وم غ � ٍد والسبت
المقبل في المكان نفسه.
إل���ى ذل���ك ت��ت��واص��ل اإلج�����راءات
اللوجستية لجهة إقامة المنشآت
ومعالم الحملة الترويجية التي غطت
مدينة بيروت والضواحي تحت شعار
«سالم ...محبة ...ركض» والمتصلّة
بالجانب التنظيمي ،إذ تقوم فرق
العمل بإنجاز ما هو مطلوب منها،
خصوصا ً ف��ي منطقة االن��ط�لاق في
الباحة المقابلة للواجهة البحرية
وع��ن��د نقطة ال��وص��ول ف��ي ساحة
الشهداء بإشراف مباشر ومواكبة
ميدانية م��ن قبل م��دي��ر السباقات
السيد وس���ام ت��� ّرو يعاونه السيد
مروان عرابي.

ف��ي ه���ذا ال��وق��ت وج��ه��ت رئيسة
جمعية بيروت ماراثون مي الخليل
أسمى آيات االمتنان والتقدير إلى كل
الذين جددوا الثقة بالجمعية من خالل
هذا اإلقبال الكبير على المشاركة في
السباق هذا العام ،وهي في األساس
ثقة بلبنان وبأنه بلد اإلعجاز حيث
مهما بلغت التحديات فإن الشعب
اللبناني قادر على مجابهة التحديات
والظروف الصعبة.
وتوجهت إلى اللبنانيين بخالص
االعتذار عن كل ما يمكن أن يترتب
جراء تنظيم هذا الحدث من ظروف
استثنائية لجهة إقفال الطرق األحد

المقبل ،وه��ي م��ا تفرضه ش��روط
تنظيم السباقات الماراثونية في كل
عواصم العالم ،مؤكد ًة أن هذا الحدث
ال��ذي وض��ع لبنان على الخريطة
الدولية يستحق منا جميعا ً وقفة
الدعم علما ً أن السباق حاز تنويه
المؤسسات وال��ج��ه��ات الرياضية
الدولية وهو عامل استقرار وتثبيت
للسلم األهلي ومدخل لدفع الحركة
االق��ت��ص��ادي��ة وتنشيط السياحة
وتكفي اإلش��ارة هنا في هذا المجال
إل��ى أن ع��دد الوافدين من الخارج
يصل إلى  2000شخص وهو مظهر
ومؤشر إيجابي.

المشاركون أثناء تسليم األرقام

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1روائي وقاص برازيلي
2 .2دولة عظمى ،أدراج
3 .3والية في شرق الهند ،من األطراف ،من أوجه القمر
4 .4مؤسس طروادة األسطوري ،للتفسير
5 .5يقطع ،مدينة في بيرو ،أحصي
6 .6مؤسسة مدينة قرطاجة ،من األطراف
7 .7نوتة موسيقية ،أضعه خلسة ،يبس الخبز
8 .8العبنا ،فني
9 .9بارزا ً محاسن وعيوب الكالم ،البسات اإلكليل
1010ضمير منفصل ،أمسياته
1111مصيف لبناني ،ذكر األفعى
1212ناعم الملمس ،فتلنا الحبل

1 .1ب��ل��دة لبنانية ،وك��ال��ة أب��ح��اث ال��ط��ي��ران والفضاء
األميركية
2 .2ذئب ،مصيف سوري
3 .3مخدتي ،أواجه
4 .4عاصمة أميركية ،عاون ،جواب
5 .5للندبة ،من الحرمات ،عاصمة جزر بليار
6 .6يبرمان حول الشيء ،يصوت من األلم
7 .7ضمير ،مرفأ في الهند
8 .8أنت (باألجنبية) ،من الطيور ،حيوانات أليفة
9 .9مرتدي ،أتركي دون عناية
1010من أسماء األسد ،ركيزة ،وحي
1111قلم ،برز ،عملة آسيوية
1212طعم الحنظل ،يتعلم ،كامال
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،714258936 ،893764512
،276531489 ،625193847
،539846721 ،148927365
،357682194 ،461379258
982415673

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1البحر االس���ود  ) 2لب،
يبري ،يد  ) 3طنبور ،ايراسو ) 4
البالما ،لن  ) 5فنون ،سيالكوت )6
احد ،يا ،ميتا  ) 7اسأله ،ن ن ) 8

الناس ،دينت  ) 9غم ،كفريا ،رأي
 ) 10روان ،حرقناه  ) 11هيامي،
واسيت  ) 12نام ،المتن ،ني.
عموديا:
 ) 1الطرف األغر  ) 2لبن ،نح،
لموها  ) 3بلودان ،ايم  ) 4حيوان،

س��اك��ن��ا  ) 5رب����رب ،ي��اس��ف ،ما
 ) 6ار ،اس��ال ،رحيل  ) 7ليالين
ه��دي��ر  ) 8ي���م���ام ،ي���اق���وت ) 9
سيراليون ،ن��ان  ) 10ودا ،كت،
ت��راس  ) 11س��ل��وان ،اهين ) 12
دونت ،ناي ،تي.

 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 Judge
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب �ط��ول��ة روب� ��رت
دون ��ي م��ن اخ� ��راج داي �ف��د دوبكن.
مدة العرض  141دقيقة،ABC( .
ك��ون�ك��ورد ،امبير ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).

The Boxtrolls
ف��ي��ل��م ت� �ش ��وي ��ق ب� �ط ��ول ��ة بين
كينغسلي من اخراج غراهام انابل.
م��دة ال�ع��رض  97دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

John Wick
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ادري� ��ان
باليكيمناخراجتشادستاهلسكي.
مدة العرض  101دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب ��راج ،سينمال،
غاالكسي ،سينما سيتي).

Love, Rosie
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي ب �ط��ول��ة س��ام
كالفلين من اخراج كريستيان ديتر.
مدة العرض  102دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

The Boxtrolls
فيلم دراما بطولة بين كينغسلي
م��ن اخ � ��راج غ ��راه ��ام ان ��اب ��ل .مدة
ال � �ع� ��رض  97دق� �ي� �ق ��ة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).
Fury
فيلم درام � ��ا ب�ط��ول��ة ب���راد بيت
من اخ��راج دايفد اي��ار .مدة العرض
 143دقيقة( .ابراج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

