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الريا�ضي يحقق فوزه الخام�س على التوالي

نابولي يت ّوج بلقب ك�أ�س ال�سوبر الإيطالي
ت��� ّوج ف��ري��ق ن��اب��ول��ي بلقب ك��أس السوبر
اإليطالي للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه
على يوفنتوس  5-6بضربات الترجيح بعد
انتهاء الوقتين األص��ل��ي واإلض��اف��ي بتعادل
الفريقين  2-2في المباراة الماراثونية التي
جمعت الفريقين على ملعب جاسم بن حمد
بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.
وجاءت المباراة بنكهة أرجنتينية خالصة إذ
تقدم المهاجم األرجنتيني الدولي كارلوس تيفيز
بهدف للسيدة العجوز في الدقيقة الخامسة ثم
تعادل مواطنه غونزالو هيغواين لنابولي في
الدقيقة  ،68ثم أضاف تيفيز الهدف الثاني له
ولفريقه في الدقيقة  106قبل أن يحرز هيغواين
هدف التعادل القاتل لنابولي في الدقيقة .118
وجاءت كلمة الفصل عبر ضربات الترجيح
التي حسمها نابولي لمصلحته بنتيجة 5-6
بعد تألق الحارس البرازيلي لنابولي رافاييل
كابرال وتصديه لثالث ضربات ج��زاء .وأهدر
يوفنتوس فرصة االنفراد بالرقم القياسي لعدد
مرات الفوز بلقب كأس السوبر وظل متساويا ً
مع ميالن برصيد ستة ألقاب لكل منهما.
وأح��رز نابولي اللقب للمرة الثانية بعد أن
ت � ّوج به للمرة األول��ى ع��ام  1990فيما حصد
يوفنتوس اللقب ف��ي أع���وام  1995و1997
و 2002و 2003و 2012و ،2013وتوج ميالن
باللقب أعوام  1988و 1992و 1993و1994
و 2004و.2011
وجرت المباراة خارج إيطاليا للمرة السابعة
في تاريخ بطولة كأس السوبر الذي يمتد على
مدار  27سنة إذ سبق لها أن أقيمت في واشنطن
ع��ام  ،1990وف��ي طرابلس ع��ام  ،2002وفي
نيويورك عام  ،2003إضاف ًة إلى إقامتها في
العاصمة الصينية بكين ثالث مرات في أعوام
 2009و 2011و.2012
وشهدت الدقيقة األول��ى محاولة اختراق
من األرجنتيني غونزالو هيغواين لكن دفاع

يوفنتوس تصدى لها قبل دخول الالعب لمنطقة
الجزاء .وفي الدقيقة الثانية ،طالب نابولي
بضربة ج��زاء إث��ر هجمة خطيرة ولمسة يد
من أحد مدافعي يوفنتوس ولكن الحكم أشار
باستمرار اللعب واحتسب ضربة ركنية لنابولي
لم تستغل جيداً .وجاء ر ّد يوفنتوس عمليا ً في
الدقيقة الخامسة عندما استغل األرجنتيني
كارلوس تيفيز خطأ في التغطية الدفاعية من
يوفنتوس وانفرد بالحارس رافاييل كابرال
وسدّد الكرة لترتطم بالحارس وتكمل طريقها
لتعانق الشباك معلن ًة ه��دف التقدّم لفريق
السيدة العجوز.
وكان لهدف يوفنتوس دفعة معنوية هائلة
وح��اول الفريق استغالل االرتباك في صفوف
ّ
الحظ
منافسه لتسجيل الهدف الثاني ولكن
لم يحالفه .ثم استعاد نابولي تنظيمه سريعا ً
وعاد لضغطه الهجومي على يوفنتوس بغية
تحقيق هدف التعادل.

عاد نابولي لضغطه الهجومي وسدد ديفيد
لوبيز ك��رة م��ن ح���دود المنطقة ف��ي الدقيقة
تصدى لها بوفون .وتبادل الفريقان الهجمات
في الدقائق التالية وس��دد أندريا بيرلو نجم
يوفنتوس ك��رة قوية م��ن مسافة بعيدة في
الدقيقة ولكن في يد الحارس.
مع بداية الشوط الثاني ،ضغط يوفنتوس
مجددا ً لكن الفرصة الخطيرة األولى كانت من
نصيب نابولي وأنهاها خوسيه كاييخون
بتسديدة من داخل حدود المنطقة ولكنها مرت
بجوار القائم .وت��ج��ددت المحاولة لنابولي
بعدها بدقائق ولكن الدفاع تدخل في الوقت
المناسب وأفسد الهجمة .ورد يوفنتوس بهجمة
خطيرة تبادل فيها باتريس إيفرا الكرة مع بول
بوغبا قبل أن يمرر إيفرا الكرة عرضية ولكن
الدفاع والحارس أطاحا بالكرة بعيداً.
وأسفر ضغط نابولي أخيرا ً عن هدف التعادل
إثر انطالقة رائعة لجوناثان دي جوزمان من

الناحية اليسرى وتمريرة عرضية متقنة قابلها
هيغواين بضربة رأس رائعة سكنت المرمى على
يسار بوفون .وحاول يوفنتوس جاهدا ً خالل
آخر ربع ساعة من المباراة أن يقتنص هدف
الفوز ولكن تيفيز أهدر أكثر من فرصة محققة،
ليتم اللجوء إلى وقت إضافي على شوطين.
وف��رض يوفنتوس سيطرته على الدقائق
األولى من الشوط اإلضافي األول ولكن الفرنسي
ب��ول بوغبا واإلسباني فرناندو يورينتي لم
ينجحا في استغالل الفرص التي سنحت لهما.
وأه��در النجم التشيلي آرت��ورو فيدال فرصة
هدف ال يضيع للسيدة العجوز في الدقيقة 10
بعدما تلقى تمريرة رائعة من بوغبا أمام المرمى
مباشرة ،ولكن المدافع الفرنسي لنابولي كاليدو
كوليبالي أخرج الكرة من على ّ
خط المرمى.
وف��ي الدقيقة األول��ى من الشوط اإلضافي
الثاني أحرز تيفيز الهدف الثاني له وليوفنتوس
بعدما تلقى تمريرة زاحفة من بوغبا استغلها
بشك ٍل رائ���ع ث��م س���دّد ك��رة ق��وي��ة ف��ي أقصى
ال��زاوي��ة اليمنى لمرمى ال��ب��رازي��ل��ي رافاييل
كابرال حارس مرمى نابولي .وانتقلت مالمح
الخطورة من يوفنتوس إلى نابولي بعد هدف
تيفيز ،وأهدر هيغواين أكثر من فرصة لتعديل
النتيجة ،أخطرها في الدقيقة  113ولكن حارس
يوفنتوس جيانلويجي بوفون أنقذ مرماه من
هدف محقق.
ولكن قبل دقيقتين فقط من نهاية الشوط
اإلضافي الثاني خطف هيغواين هدف التعادل
القاتل مستغالً سوء تمركز مدافعي يوفنتوس
ليسدّد ال��ك��رة م��ن دون أدن��ى خطأ ف��ي شباك
بوفون.
وتألق الحارسان رافاييل كابرال وبوفون في
ضربات الجزاء ولكن كانت الغلبة في النهاية
لمصلحة فريق نابولي ،صاحب المركز الرابع
بجدول ترتيب الدوري اإليطالي.

فيرغ�سون يك�شف دور �ساعته في انت�صارات مان�ش�ستر يونايتد
كشف االسكتلندي السير أليكس
فيرغسون المدير الفني األسطوري
لمانشستر يونايتد اإلنكليزي عن
حيلة مثيرة ك��ان يلجأ إليها لقهر
منافسي الشياطين الحمر ،وأدت إلى
انتصارات عديدة في الوقت الضائع.
وأش��ار فيرغسون في مقابلة مع
شبكة «بي تي سبورت» إلى أنه كان
حريصا ً على ارت��داء ساعة في يده،
وكان دائم اإلشارة عليها للتأثير في
الح ّكام والعبي الفريق المنافس،
على رغم أنه لم يكن يعلم كم الوقت
المتبقي من المباراة.
وأضاف السير« :كانت حيلة ،على
رغم أنني لم أكن حريصا ً على النظر
إليها كل فترة».
من جانبها لفتت صحيفة «ديلي

ميل» إلى مجموعة من االنتصارات
التي حققها «المانيو» ف��ي الوقت
ال��ق��ات��ل م��ث��ل ال���ف���وز ال��م��ث��ي��ر على
مانشستر سيتي في الديربي بنتيجة
 3-4بهدف مايكل أوين في الدقيقة
 96على رغم أن الحكم احتسب وقتها
أربع دقائق فقط وقتا ً بدل ضائع.
وفي العام نفسه حقق الشياطين
الحمر ف��وزا ً مثيرا ً على أستون فيال
 2-3ب��ه��دف ال��م��ه��اج��م اإلي��ط��ال��ي
الواعد فيديريكو ماكيدا في الدقيقة
 ،93إض��اف��ة إل��ى ال��ف��وز التاريخي
على بايرن ميونيخ  1-2في نهائي
دوري أبطال أوروب���ا بهدفي تيدي
شيرينغهام وأولي جونار سولسكاير
في آخر ثالث دقائق.

نتائج �سباق الميالد لحركة �أمل في بيروت
نظم مكتب الشباب والرياضة في حركة «أمل»
إلقليم بيروت لمناسبة عيد الميالد المجيد سباق
الميالد األول بعنوان «ي ّد بي ّد نحو اإلنسان الواحد»
في العاصمة بيروت بحضور مسؤول إقليم بيروت
علي بردى ورئيس االتحاد العربي المدرسي رئيس
ال��دائ��رة الرياضية في حركة «أم��ل» م��ازن قبيسي
ومسؤول الشباب والرياضة علي علوية ومسؤول
الرقابة مصطفى حمدان وحشد من اإلعالميين .شارك
في السباق أكثر من  1200طالب وطالبة من مختلف
المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة.
وقبيل انطالق السباق ،ألقى مسؤول الشباب
والرياضة إلقليم بيروت علي علوية كلمة قال فيها:
«إن الديانتين المسيحية واإلسالمية وجدتا لخدمة
اإلنسان وصون كرامته وحقه في الحياة الفضلى
والسالم والمحبة والوئام وإلعمار األرض وانطالقا ً
من عقيدتنا ومفهومنا لنهج حركة أمل نهج السيد

موسى الصدر ونهج الراعي واألمين على السلم
األهلي والعيش المشترك الرئيس نبيه بري ،وبما
أن عيد الميالد المجيد هو عيد لجميع اللبنانيين
بمختلف طوائفهم فقد قررنا إقامة هذا النشاط الذي
يوحدنا جميعا ً لنضع أيدينا يدا ً بيد ونتسابق من
أجل خير الوطن واإلنسان».
وألقى المسؤول التنظيمي القليم بيروت علي
بردى كلمة شدد فيها على «أهمية الوحدة والتكاتف
في سبيل وطننا الحبيب» .وقال «بأنه يصادف هذا
العام مع ذكرى أربعين اإلمام الحسين بما تحمله
هذه الذكرى من معاني الرفض للظلم والظالم الذي
لحق بالسيد المسيح وعلينا أن نعتبر من هذه
المناسبات ونقف جميعا ً في وجه الظلم واإلرهاب
ونعمل جميعا ً لوطن واحد موحد اسمه لبنان».
أما النتائج فجاءت على الشكل التالي:
فوق  18سنة ذكور
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المركز األول :محمد طبارة (المعهد العربي)
المركز الثاني :مصطفى خليل (ثانوية الشهيد
محمد سعد)
المركز الثالث :محمد محمود (معهد فلورنس)
 98/97ذكور
المركز األول :حمد بدران (ثانوية الشروق)
المركز الثاني :حمزة صفا (ثانوية الشروق)
المركز الثالث :علي الحالني (ثانوية االتحاد
اللبناني الحديثة)
 2000/99ذكور
المركز األول :حسين عبد الله (م��درس��ة برج
البراجنة الرابعة)
المركز ال��ث��ان��ي :حسين طعمة (غ��ل��وب��ال هاي
سكول)
المركز الثالث :عباس قشاقش (ثانوية ماي نيو
كولدج)

ال�شياطين الحمر
يعر�ضون �أغلى �صفقة
ل�ضم بايل
كروية
ّ
ذك���رت تقارير صحافية أم��س أن
مانشستر يونايتد اإلنكليزي مستعد
لدفع أكثر من  150مليون يورو ،مقابل
الحصول على خدمات الوايلزي غاريث
بايل جناح ريال مدريد.
وكشفت صحيفة «آس» اإلسبانية»
ب��أن الفريق اإلنكليزي مستعد لدفع
 153مليون يورو ،مقابل الحصول على
خدمات الوايلزي غاريث ،بينما يقدر
الفريق اإلسباني قيمة العبه بمليار
يورو ،وهي قيمة الشرط الجزائي في
عقد بايل مع الميرنغي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهولندي
لويس فان غال المدير الفني لمانشستر
يونايتد ،طالب بالحصول على خدمات
بايل في إطار مساعيه لتدعيم صفوف
فريقه بالعبين جدد.
ومن جهتها ،أكدت صحيفة «دايلي
إكسبريس» البريطانية ،أن النجم
الملكي غاريث بايل أعطى موافقته
للشياطين الحمر كي يبدأ المفاوضات
مع ريال مدريد بشأن التعاقد معه.
يذكر أن بايل 25( ،سنة) ،انضم إلى
صفوف ريال مدريد في عام  ،2013آتيا ً
من توتنهام اإلنكليزي مقابل صفقة
ضخمة بلغت قيمتها أك��ث��ر م��ن 91
مليون يورو.
وس��اه��م ب��اي��ل ف��ي تتويج الفريق
الملكي بلقب بطل كأس العالم لألندية
للمرة األولى في تاريخه ،يوم السبت
الماضي ،في المغرب ،وخاض الوايلزي
 12مباراة مع الملكي في الليغا المحلية
في الموسم الجاري ،وأحرز خاللها 7
أهداف ،إضافة إلى هدفين سجلهما في
خمس مباريات لعبها في دوري أبطال
أوروبا.

حقق الرياضي فوزه الخامس على
التوالي ،وج��اء على حساب مضيفه
المتحد  78 – 86في طرابلس ،في
افتتاح الجولة الخامسة من الدوري
اللبناني لكرة السلة.
في المقابل ،لقي الفريق الشمالي
خسارته الرابعة على التوالي وله
م���ب���اراة م��ؤج��ل��ة أم����ام ه��وب��س في
طرابلس ،من المرحلة الثالثة ستقام
الثالثاء في  30من الشهر الجاري.
وفي قاعة الصفدي في طرابلس،
حل الرياضي ضيفا ً على المتحد وعاد
إلى قواعده فائزا ً بفارق  8نقاط – 86
 19 – 19( 78و 37 – 45و،)55 – 75
في ال��م��ب��اراة ،التي شهدت مشاركة
العب المتحد الجديد عمر الترك ض ّد
فريقه السابق ال��ذي خاض معه 11
م��وس��م�ا ً متتاليا ً وت��� ّوج معه بلقب
البطولة المحلية  8مرات.
ورغم غياب العبين عدة عن صفوف
حامل اللقب للمرة الثانية (ميغيل
مارتينيز وع��ل��ي م��ح��م��ود وال�لاع��ب
األج��ن��ب��ي ال��ث��ان��ي وأح��م��د إب��راه��ي��م)
ومعاناته في مباراته السابقة في
المنارة السبت الماضي ،حيث فاز
بصعوبة على الهومنتمن بفارق 4
نقاط ( ،)77 – 81إال أن خبرة اسماعيل
أحمد ( 38سنة) أكبر العبي الفريقين

وجان عبد النور وأمير سعود وماسي،
رجحت كفتهم على مضيفهم.
وتكافأت الكفتان في الربع األول
لعبا ً ونتيجة ،وانتهى بالتعادل (19
–  ،)19حيث سجل كل من أمير سعود
(الرياضي) وباريش بيتي (المتحد)
 11نقطة.
ورجحت كفة الرياضي في الربع
الثاني ،ونجح أفراده في تسجيل 26
نقطة ،مقابل  18لمضيفهم ،لتنتصف
المباراة بيروتية بفارق  8نقاط (– 45
 )37مع  21نقطة ألمير و 20لبيتي.
وكان العبو الرياضي كل شيء في
الملعب في الربع الثالث إذ استطاعوا

توسيع ال��ف��ارق إل��ى  20نقطة مع
نهايته ( ،)55 – 75بعدما أفلحوا في
ّ
دك السلة الطرابلسية بـ 30نقطة،
مقابل .18
وه��ب��ط أداء ال��ري��اض��ي ف��ي الربع
األخ��ي��ر ،فاستغل الفريق المضيف
ذلك ،وساد الملعب وقلص الفارق إلى
 8نقاط مع صافرة النهاية (– 78
 ،)86بتسجيله  23نقطة مقابل 11
رياضية.
وكان العب الفائز أمير سعود (30
نقطة) أفضل مسجل لفريقه ،والعب
الخاسر وباريش بيتي ( 31نقطة)
أفضل مسجل في المباراة.

الالعب ال�سوري ال�سابق هيثم �شحادة في غيبوبة
 دخ��ل مدافع األن��ص��ار السوري
ال���دول���ي ال��س��اب��ق ال���دول���ي هيثم
ش��ح��ادة ( 55سنة) غيبوبة إثر
ع��ارض صحي أل � ّم به أم��س حيث
س��ق��ط ف��ج��أة ع��ل��ى األرض ،إث��ر
خروجه من االستوديو بعد إحدى
المقابالت التلفزيونية ،ونقل إلى
المستشفى.
ويعتبر شحادة من ألمع الالعبين
األجانب في تاريخ الكرة اللبنانية
إذ دافع عن فريق األنصار الذهبي
بين عامي  1981و ،1984إلى
جانب نخبة من العبي «األخضر»
حينذاك كمحمد األسطة وابراهيم
الدهيني ويوسف الغول وحسين
فرحات وف��ؤاد ليال وعدنان بليق
وناصر بختي.

شحادة (األول من اليمين وقوفاً) مع فريق األنصار الذهبي في الثمانينات
وأج���رى رئ��ي��س األن��ص��ار نبيل
بدر اتصاال ً بعائلة شحادة عرض

خالله تقديم أية مساعدة مطلوبة،
بما فيها نقله إلى لبنان للمعالجة.

باركر يقود فريقه �إلى الفوز على كلبيرز
حقق صانع األلعاب الفرنسي توني باركر عودة موفقة
لفريقه سان أنتونيو سبيرز حامل اللقب وقاده للفوز على لوس
أنجليس كليبرز  118-125في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،فيما واصل نجم هيوستن روكتس جيمس هاردن
تألقه وغولدن ستايت ووريرز تزعمه للترتيب العام.
على ملعب «أي تي أند تي سنتر» ،أكد باركر أهمية الدور
الذي يلعبه في صفوف سان أنتونيو بعدما نجح في وضع
ح ّد لمسلسل هزائم فريق المدرب غريغ بوبوفيتش عند أربع
مباريات على التوالي ،بينها اثنتان بعد ثالثة أشواط إضافية،
وذلك في أول مباراة له بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن
االختبارات الخمسة السابقة لحامل اللقب وعن  8من أصل
المباريات التسع األخيرة.
وتألق باركر بتسجيله  26نقطة في مباراة تميّزت بعدد
التمريرات الحاسمة لفريق بوبوفيتش إذ بلغ  37تمريرة،
بينها  10لألرجنتيني مانو جينوبيلي الذي ساهم أيضا ً بـ19
نقطة ،كما تألق العمالق تيم دانكن أيضا ً بتسجيله  21نقطة
مع  12متابعة وأضاف الفرنسي بوريس دياو  23نقطة مع
 6متابعات ليلعب أيضا ً دورا ً حاسما ً في الفوز الثامن عشر
لصاحب األرض ال��ذي خسر مبارياته الثالث األخيرة على
أرضه بعد التمديد قبل أن يع ّوض على حساب كليبرز.
وعلى ملعب «تويوتا سنتر» ،استرد هيوستن روكتس
اعتباره من ضيفه بورتالند ترايل باليزرز بالفوز عليه -110
 95في أول مواجهة بينهما منذ أن أطاح األخير بمنافسه من
الدور األول لبالي أوف الموسم الماضي.
ويدين هيوستن بهذا الثأر وبفوزه العشرين في  27مباراة

إلى نجمه جيمس ه��اردن الذي تعملق بتسجيله  44نقطة،
بينها  31في الشوط األول حين كان فريقه متخلفا ً بفارق 8
نقاط قبل أن ينتفض ويدخل إلى الربع الثالث وهو في المقدمة
بفارق  20نقطة ما سمح له بإكمال اللقاء من دون أي تهديد
فعلي من بورتالند الذي افتقد جهود نجمه الماركوس الدريدج
بسبب المرض.
وعلى ملعب «أوراكل أرينا» ،واصل غولدن ستايت ووريرز
موسمه الرائع وتزعمه للمنطقة الغربية والترتيب العام
باكتساحه ضيفه وج��اره في والية كاليفورنيا ساكرامنتو
كينغز  ،108-128محققا ً ف��وزه الثالث والعشرين في 26
مباراة والسادس تواليا ً على جاره الذي تلقى هزيمته السادسة
عشرة هذا الموسم.
وعلى ملعب «يونايتد سنتر» ،مني تورونتو رابتوزر،
صاحب أفضل سجل في المنطقة الشرقية ،بهزيمته السابعة
ه��ذا الموسم من أص��ل  29مباراة وج��اءت على يد مضيفه
شيكاغو بولز .129-120
وعلى ملعب «فيديكس ف���وروم» ،لم تكن ح��ال ممفيس
غريزليز أفضل من تورونتو إذ مني بدوره بهزيمته الثالثة على
التوالي والسابعة هذا الموسم وجاءت على يد ضيفه الجريح
يوتا جاز  97-91على رغم جهود الثنائي مايك كونلي (28
نقطة) واإلسباني مارك غاسول ( 24نقطة مع  12متابعة و5
تمريرات حاسمة).
وف��ي المباريات األخ���رى ،حقق ك��ل م��ن أتالنتا هوكس
وتشارلوت هورنتس فوزه الثالث على التوالي وذلك على
حساب داالس مافريكس  102-105ودنفر ناغتس .82-110

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1بحيرة مالحة في مصر شرق الدلتا ،صاهر
2 .2عاصمة أميركية ،دولة عربية
3 .3مدينة إيرانية ،دولة عربية ،أدفن البنت وهي حية
4 .4مرفأ فرنسي ،مدينة بلجيكية
5 .5من الفاكهة ،عاصمة أوروبية ،حيوان قطبي
6 .6إب��راز عيوب ومحاسن الكالم ،من شعوب أميركا
الوسطى
7 .7الخبر ،موقد النار
8 .8نوتة موسيقية ،يجالس على الشراب ،عنب أسود
9 .9عمر ،أطيل النظر الى
1010مضيق بين البحر االحمر وخليج عدن ،قطع
1111من المحرمات ،أحصي ،سباق سيارات
1212متشابهان ،نجيع ،مصيف لبناني

1 .1مدينة تونسية
2 .2من الحمضيات ،للنفي ،رفض األمر
3 .3أكمل العمل ،قائد السفينة ،مملكة عربية قديمة
4 .4دولة أفريقية ،أجبنا النداء
5 .5يثقان بالشخص ،عتب على
6 .6من المكسرات ،أدرك بحاسة السمع
7 .7ودي ،أجوبة ،عدد محاسن الميت
8 .8أرقدي ،خالف حركة
9 .9ضمير متصل ،بلدة لبنانية ،من مشاهير المغنين في
العهد العباسي
1010أحصل على ،خالف أقعد ،أمر عظيم
1111وافقي الرأي ،يفنيا
1212مدينة ألمانية ،منزل
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،289475613 ،647381925
،596847132 ،135629478
،421593786 ،873162549
،968214357 ،754938261
32756894

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ترومان كابوت  ) 2ايجيون،
لدينا  ) 3جمد ،يأنبا ،س��ل ) 4
التفاح ،الم  ) 5حبنا ،رأي  ) 6ال،
تسهرين ،ان  ) 7دنيا ،منديل ) 8

لنا ،رأس ،يربي  ) 9بريح ،يأمان
 ) 10ننوي ،ديانا  ) 11املنا،
االنيس  ) 12ناي ،تألف ،هاب.
عموديا:
 ) 1تاح محل ،لبنان  ) 2ريم،
بادن ،نما  ) 3وجدان ،نابولي ) 4

مي ،التي ،رين  ) 5اويت ،ساري،
ات  ) 6ننافسه ،احد  ) 7نا ،رمس،
يال  ) 8البحرين ،يالف  ) 9بدا،
ان��دي��ان��ا  ) 10وي ،اي ،يرمانه
 ) 11تنسل ،البا ،يا  ) 12المتن،
يناسب.

 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 Last Stop
فيلمكوميديبطولةبيترديويك
من اخ��راج تايلر ك��وان( .فوكس،
 ،ABCالس ساليناس).
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Dying of Light
فيلم درام���ا بطولة نيكوالس
كيج من اخ��راج بول ستشاردر.
مدة العرض  94دقيقة،ABC ( .
كونكورد ،اب��راج ،فوكس ،سينما
سيتي).
Men, Women, Children
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة ادم
س��ان��دل��ر م��ن اخ����راج ج��اس��ون
ريتمان .مدة العرض  119دقيقة.
( ،ABCسينما سيتي ،اسباس،
فوكس).
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1

The Hobbit
فيلم تشويق بطولة لوك افانز
من اخ��راج بيتر جاكسون .مدة
العرض  144دقيقة،ABC ( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
امبير ،فوكس).

The Pyramid
فيلم رعب بطولة آشلي هينشاو
من اخ��راج غريغوري ليفاسور.
مدة العرض  89دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).
Reclaim
فيلم دراما بطولة جون كوساك
من اخراج االن وايت .مدة العرض
 96دقيقةABC( .ن كونكورد،
ابراجن سيتي كوبلكس).

