14

ريا�ضة  /ت�سلية

السنة السادسة /االثنني  29 /كانون األول  / 2014العــدد 1672
Sixth year / Monday / 29 December 2014 / Issue No. 1672

ت�شيل�سي يقع في ّ
فخ التعادل �أمام �ساوثهامبتون العنيد
أشعل ساوثهامبتون المنافسة
على لقب ال��دوري اإلنكليزي ،بعدما
ٍ
بهدف
فرض نتيجة التعادل اإليجابي
لكل فريق أمام ضيفه تشيلسي ،في
مباراة مثيرة في الجولة الـ 19من
المسابقة على ملعب «سانت ميريز».
أحرز أصحاب األرض هدف التقدم
عن طريق ساديو ماني في الدقيقة
 ،17قبل أن يتعادل إيدين ه��ازارد
للبلوز في الوقت بدلاً من الضائع في
الشوط األول.
بهذه النتيجة ،وص��ل تشيلسي
للنقطة  46في ال��ص��دارة ،في حين
امتلك ساوثهامبتون  33نقطة في
المركز الرابع.
خ��اض ساوثهامبتون المباراة
بطريقة  ،1-3-2-4معتمدا ً على
بيلي في األم��ام ،ومن خلفه الثالثي
تاديتش وماني وستيفين ديفيس،
ول���م يختلف تشيلسي ك��ث��ي��را ً في
خطته ،حيث لعب أي��ض �ا ً بطريقة
 ،1-3-2-4ووجد دييغو كوستا في
األمام ،وخلفه الثالثي المتألق ،إيدين
هازراد وسيسك فابريغاس ،وأندري
شورله.
حاول أصحاب األرض اللعب على
الضغط الهجومي ،وتأمين وسط
الملعب ،وإح��راز ه��دف مبكر بفضل
عامل األرض والجمهور ،فيما اعتمد
تشيلسي ف��ي الدقائق األول���ى على
جس النبض وتكثيف الالعبين في
ّ
وسط الملعب ،والهجوم من العمق
بفضل تحركات كوستا.
ظ��ه��رت ال��خ��ط��ورة الهجومية
لساوثهامبتون من جانب ساديو ماني
ال��ذي يعتمد على سرعته في ضرب
الدفاعات من العمق ،أم��ا تشيلسي
فحاول تنويع اللعب الهجومي عن
طريق المتحرك ه���ازارد وتمريرات
فابريغاس وشورله ،وتمركز كوستا
الذي ش ّكل خطورة ملحوظة.
واستطاع ساوثهامبتون إح��راز
الهدف األول في الدقيقة  17عن طريق

سيدو ماني ال��ذي انطلق بسرعته
ووضعها في شباك كورتوا المتقدم،
مستغالً بينية دوش���ان تاديتش،
ٍ
بهدف
لتصبح النتيجة تأخر البلوز
نظيف.
ح���اول رج���ال ج��وزي��ه مورينيو
المدير الفني لتشيلسي إنقاذ ما يمكن
إنقاذه فكثفوا هجومهم بشك ٍل ملحوظ،
وخ��ص��وص �ا ً ع��ن ط��ري��ق المتحرك
ه��ازارد ،في ظ ّل التراجع الذي اعتمد
عليه ساوثهامبتون بعد تقدمه.
ظهر هازارد في الصورة من جديد
في الوقت بدال ً من الضائع في الشوط
األول ه��ذه المرة عندما أح��رز هدف
التعادل بمهارة فنية رائعة ،حيث
تسلم كرة بينية من فابريغاس ،قبل
أن يخترق منطقة ال��ج��زاء وي��راوغ
المدافعين ويسدد كرة تسكن الشباك،
لتصبح النتيجة التعادل اإليجابي
بهدف لكل فريق.
ح��اول مورينيو تنشيط الجانب

الهجومي أكثر فأشرك نجمه ويليان
ودروغ���ب���ا م��ك��ان ش���ورل���ه وج���ون
أوب���ي ميكيل ،م��ن ج��ان��ب��ه ،أش��رك
ساوثاهمبتون جيمس وارد ،وشي
لونغ مكان تاديتش وستيفين ديفيس
لتنشيط وس��ط الملعب الهجومي،
فضالً ع��ن تغيير دفاعي بمشاركة
جاردوس مكان مايا يوشيدا.
ك��ث��ف تشيلسي ه��ج��وم��ه بشك ٍل
م��ل��ح��وظ ،إذ اع��ت��م��د ع��ل��ى تمركز
المتحمس دروغبا وكوستا في األمام
كرأسين حربة ،ومن خلفهم ويليان
وه��ازارد وفابريغاس ،لكن من دون
ج��دوى في ظ� ّل التماسك الكبير من
جانب ساوثهامبتون.
وحاول ساوثهامبتون الحفاظ على
نقطة التعادل ،فاعتمد على التكتل
الدفاعي واللجوء إلى ما يسمى «خطة
الحافلة» ،م��ع االحتفاظ بالعب أو
اثنين في منطقة الوسط لالنقضاض
بالهجمات المرتدة.

خ�سارة جديدة لميامي في دوري المحترفين
وتعملق جيمي باتلر بتسجيله  33نقطة ليقود فريقه
شيكاغو بولز إلى الفوز على نيو أورليانز بيليكانز -107
.100
وأضاف ديريك روز  19نقطة أخرى لشيكاغو ،في حين
سجل أنطوني ديفيس  29نقطة مع  11متابعة وتايركي
ّ
إيفانز  26نقطة وجرو هوليداي  19نقطة مع  7تمريرات
حاسمة لنيو أورليانز.
وع � ّزز شيكاغو صدارته للمجموعة الوسطى ،إذ رفع
رصيده إلى  21نقطة في  30مباراة ،ولقي نيو أورليانز
خسارته الخامسة عشرة ويتذيّل ترتيب مجموعة الجنوب
الغربي.
وح ّقق أتالنتا هوكس متصدّر مجموعة الجنوب الشرقي
فوزه الثاني والعشرين وجاء على حساب ميلووكي باكس
.85-90
المسجلين ألتالنتا برصيد 25
وكان جيف تيغوي أفضل
ّ
نقطة مع  8متابعات و 7تمريرات حاسمة ،وآل هورفورد
 20نقطة مع  9متابعات ،وبول ميلساب  17نقطة مع 8
وسجل لميلووكي كريس ميدليتون  21نقطة.
متابعات،
ّ
وسجل دي ماركوس كازنز  39نقطة مع  11متابعة،
ّ
وأضاف ك ّل من رودي غاي  29نقطة ودارن كوليسون 27
نقطة مع  10تمريرات حاسمة ليحسموا فوز ساكرامنتو
كينغز على نيويورك نيكس  129-135بعد التمديد إثر
انتهاء الوقت األصلي .117-117
سجل 36
وتأ ّلق لدى الخاسر كارميلو أنطوني ،الذي ّ
وسجل أيضا ً
نقطة مع  11متابعة و 6تمريرات حاسمة،
ّ
تيم هارداوي  19نقطة وكول ألدريتش  18نقطة.
وف��ي المباريات األخ���رى ،ف��از أورالن���دو ماجيك على
تشارلوت هورنتس  ،94-102وواشنطن وي��زاردز على
بوسطن سلتيكس  ،88-101وإنديانا بيسرز على بروكلين
نتس  ،85-110ويوتا جاز على فيالدلفيا سيفتي سيكسرز
.71-88

لقي ميامي هيت خسارة جديدة وكانت أم��ام ممفيس
غريزليز  103-95ضمن ال��دوري األميركي للمحترفين
في كرة السلة .والخسارة هي السابعة عشرة لميامي في
 31مباراة ،إذ يحت ّل المركز الثالث في مجموعة الجنوب
الشرقي.
أما ممفيس فح ّقق بدوره فوزه الثاني والعشرين في 30
مباراة ويأتي في المركز الثاني لمجموعة الجنوب الغربي
بفارق بسيط ج ّدا ً خلف هيوستن روكتس المتصدّر (21
فوزا ً و 7هزائم).
برز من ميامي ك ّل من دواين وايد ( 25نقطة و 7تمريرات
حاسمة) وداني غرانغر ( 18نقطة) ولول دنغ ( 16نقطة).
المسجلين لدى ممفيس برصيد
وكان مايك كونلي أبرز
ّ
 24نقطة ،مقابل  22نقطة و 10متابعات لزميله مارك
غاسول.
يُذكر أن ميامي هيت فشل في الموسم الماضي في إحراز
لقبه الثالث على التوالي ،إذ انتزع منه سان أنطونيو سبيرز
الريادة في الدور النهائي.
وع � ّزز تورونتو رابتورز صدارته لمجموعة األطلسي
راف��ع�ا ً رصيده إل��ى  23ف��وزا ً في  30م��ب��اراة بعد تغلّبه
على لوس أنجليس كليبرز  ،98-110إذ ألحق بمنافسه
خسارته الحادية عشرة في  31مباراة الذي يحت ّل المركز
الثاني في مجموعة المحيط الهادئ خلف غولدن ستايت
ووريرز الفائز بدوره على مينيسوتا تمبروولفز .97-110
سجل لتورونتو ك ّل من كايلي الوري ( 25نقطة مع 7
ّ
تمريرات حاسمة) ويوناس فاالنسيوناس ( 22نقطة مع
 11متابعة) وغريفيس فاسكيز ( 16نقطة) ،ولكليبرز جاي
جاي ريديك ( 23نقطة) وباليك غريفين ( 22نقطة) وجمال
كراوفورد ( 20نقطة).
أما في مباراة غولدن ستايت ومينيسوتا ،فكان ستيفن
المسجلين لأل ّول برصيد 25
كاري وكالي تومبسون أفضل
ّ
و 21نقطة على التوالي ،وثاديوس يونغ األبرز للثاني بـ17
نقطة.

كرتنا تحت المجهر� ...سلبيات و�إيجابيات

ل��ع��ب أص��ح��اب األرض بعشرة
العبين منذ الدقيقة  88بعد طرد
مورغان شنايدرلين لحصوله على
اإلن���ذار الثاني بعد تدخله العنيف
ع��ل��ى ف��اب��ري��غ��اس ،وه���و م���ا دف��ع
مورينيو إلش��ارك لويك ريمي مكان
كوستا على أمل إنقاذ الموقف .لكن لم
تنجح محاوالت تشيلسي الهجومية
األخيرة ،في ظل التراجع الكامل من
جانب العبي ساوثهامبتون ،لينتهي
اللقاء بالتعادل اإليجابي بهدف لكل
فريق.

الشياطين الحمر يهدر
النقاط أمام توتنهام

أجبر توتنهام ضيفه مانشستر
يونايتد الثالث على التعادل السلبي
أم��س في افتتاح المرحلة التاسعة
عشرة من الدوري اإلنكليزي.
رف��ع مانشستر يونايتد رصيده

إلى  36نقطة محتفظا ً بمركزه خلف
تشلسي المتصدر ومانشستر سيتي
الثاني وحامل اللقب.
وأش��رك مدرب مانشستر يونايتد
الهولندي لويس فان غال المهاجم
الكولومبي راداميل فالكاو إلى جانب
الهولندي اآلخ��ر روب��ن ف��ان بيرسي
وخلفهما واين روني في ّ
خط الهجوم،
فحصل الفريق على ف��رص ع��دة من
دون أن يتمكن من التسجيل.
وبقي الجناح األرجنتيني آنخل
دي ماريا في قائمة الغائبين بسبب
اإلصابة ،إضاف ًة إلى غياب البلجيكي
م���روان الفاليني وع��دن��ان ي��ان��وزاي
بسبب إصابتهما بفيروس.
وه��و التعادل الثاني لمانشستر
يونايتد في آخ��ر تسع مباريات ،إذ
أنه بعد فوزه في ست مباريات على
التوالي تعادل مع أستون فيال 1-1
قبل أن يستعيد نغمة ال��ف��وز على
حساب ضيفه نيوكاسل  .1-3بدوره،
رفع توتنهام رصيده إلى  31نقطة في
المركز السادس موقتاً ،وهو كان فاز
بمبارياته الثالث السابقة.
حفلت المباراة بالعديد من الفرص
للطرفين وكان صاحب األرض األخطر
في الدقائق األخيرة إذ انطلق بهجمة
مرتدة في الدقيقة  83مرر على إثرها
ه��اري كاين كرة في الجهة اليسرى
للمنطقة إلى راين ماسون الذي أطاح
بها فوق المرمى مهدرا ً فرصة قيادة
فريقه إلى الفوز الرابع على التوالي.
وك���ان ف���ان غ���ال ان��ت��ق��د برنامج
م��ب��اري��ات ال����دوري م��ع��ت��ب��را ً أن���ه ال
يستطيع تجهيز فريقه للعب مباراة
ثانية في غضون  48ساعة ،فضالً عن
أنه سيخوض مباراة ثالثة في األول
من العام المقبل.
ك��م��ا ان��ت��ق��د م�����درب س��ن��درالن��د
األوروغوياني غوستافو بويت إقامة
مباريات الدوري اإلنكليزي في عطلة
األعياد.

} ابراهيم موسى وزنه
ما بين واقع ارتجالي ترزح تحت وطأته تفاصيل
كرتنا اللبنانية ،ونوايا التغيير نحو األفضل المترجمة
عمليا ً من خالل بعض المحاوالت التي يقوم بها أهل
القرار في اللعبة الشعبية من حين إلى آخر ،نستعرض
اإليجابيات والسلبيات المحيطة بلعبة ال نبالغ إذا قلنا
بأننا نملك الكثير من المق ّومات المساعدة الرتقائنا
على سلّم الترتيب العالمي ال��ذي ي��ص��دره االتحاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا) ،وفي نظرة تحليلية إلى
حركة أداء وتفاعل أرك��ان اللعبة (االت��ح��اد ،األندية،
المدربون والالعبون ،الجماهير واإلعالم) مع واقعنا
الكروي ،نجد أن العامل المادي هو الذي يؤثر سلبا ً
عند تناقصه وإيجابا ً عند تو ّفره نظرا ً إلى تأثيراته
المجدية والفاعلة ف��ي عمليات التدعيم والتجهيز
واالستعداد إلى التعاقدات الفنية.
وهنا ال ب ّد من الثناء على بروز عدد من المدربين
المحليين وتسلمهم الد ّفة الفنية ألكثر من نصف أندية
الدرجة األول��ى ،في وق��ت شهدت حقبة التسعينات
سيطرة للمدربين األجانب إذ كانوا يش ّكلون أكثر من
 70في المئة ،كما أن حركة تفريخ المواهب عند بعض
األندية باتت أكثر إنتاجية من الماضي وهذا مردّه إلى
التعامل بمسؤولية وكثير من الجدية مع بطوالت
ويسجل للعبتنا أي��ض��ا ً أنها باتت
الفئات العمرية،
ّ
ت��و ّرد محترفين إلى البالد المجاورة والبعيدة ،وال
ب ّد من رفع القبعة احتراما ً للنقل التلفزيوني المتجدّد
مع «الجديد» ال��ذي نجح في إعطاء ال��دوري اللبناني
��ج��ع ودف���ع ك��ب��رى الشركات
قيمة إض��اف��ي��ة م��م��ا ش ّ
إل��ى االن��ض��م��ام إل��ى مسيرة ال��راع��ي��ن والمساهمين
والمهتمين.
وعلى بساط التحليل ،سنبدأ مع اللجنة التنفيذية
لالتحاد الكروي ،بعيدا ً من حيثية وصول كل عضو
منها إليها ،نجد فيها المندفع للعمل والمجتهد في
لجنته والساهر على تأمين قيادة حكيمة .في المقابل،
هناك المأخوذ باإلعالم والمسحور بالغرور ،علما ً
بأن التجانس بين أصحاب األهواء المتباعدة أصبح
م��ق��ب��والً إل���ى ح��� ّد م��ا وع��ل��ى خلفيته تحققت بعض
اإلنجازات .وباالنتقال إلى األندية ،ففيها تكمن العلّة

الكبرى ،لكونها بمعظمها أسيرة الطائفية ومرهونة
بالمؤثرات السياسية حتى أن تعاملها مع بعضها
ب��ات ان��ع��ك��اس��ا ً لحركة ت��ق��ارب وت��ب��اع��د ال��ط��وائ��ف أو
لتحاور األح���زاب في لبنان ،ولألسف األم��ر نفسه
ينسحب على الجماهير الغارقة في إطالق المواقف
والشعارات السياسية والطائفية على مرأى ومسمع
القوى األمنية المعنية بضبطها! وهنا نتمنى أن يصار
إل��ى تشكيل فرقة خاصة مهمتها السهر على أمن
المباريات وجماهير المدرجات ،والالفت أن عودة
الجماهير للمواكبة تسير في خ ّ
��ط تصاعدي وهذا
ما يوجب اإلس��راع في أخذ التدابير المناسبة تحت
عناوين تأمين السالمة العامة وحماية اللعبة.
وف���ي ال��ح��دي��ث ع��ن ال�لاع��ب��ي��ن ،ال ب��� ّد م��ن التذكير
بأن التربية البيتية والمدرسية والبيئة االجتماعية
والموهبة المقرونة بالسعي الجدّي للتطوير من قبل
الالعب نفسه ،وكل ما ذكرناه يعتبر من المؤثرات
األساسية في رسم مالمح النجم الطامح المتألق أو
الالعب العابر من دون ضجيج.
وباالنتقال إلى المدربين ،فهناك المجتهد المشارك
في ال���دورات التطويرية والمراقب لما ي��دور حوله
بعين التث ّقف وزي��ادة الخبرة من أجل ترك بصمات
إيجابية مستقبالً ،مع اإلشارة إلى أن معظم المدربين
ف��ي لبنان لهم وظائفهم الخاصة التي تعيلهم إلى
جانب مهماتهم التدريبية وحالهم كحال الح ّكام في
هذا المجال.
اخ��ت��ت��ام��اً ،م��ا زال اإلع��ل�ام ال��ري��اض��ي وال��ك��روي
تحديداً ،أسير العالقات الشخصية الضيقة ،لألسف
ه��ن��اك ب��رام��ج ف��ارغ��ة (ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وإذاع���ي���ة) ه ّمها
التسويق واالس��ت��ف��ادة المعنوية وال��م��ادي��ة ،كما أن
األق�لام في الصحف حدّث وال حرج ،فغالبا ً ما نقرأ
رأي��ي��ن مختلفين ب��ل متناقضين ح��ول أم��ر واح��د أو
مسألة واضحة! ما يدلنا صراحة على أن االختالف
ف��ي اآلراء ي��ع��ود إل���ى ح��ك��م ال��ع��واط��ف والعالقات
الجانبية ،من دون إغفال الجهود واالجتهادات الطيبة
ألص��ح��اب ال���رأي والمنهجية وال��ص��دق��ي��ة ،وه��م في
إعالمنا الرياضي ـ وبصراحة ـ ال يتجاوزون أصابع
اليدين ...وكل عام وأنتم بخير.
صحافي وناقد رياضي

بيبلو�س يتلقى الخ�سارة الثانية في دوري ال�سلة

فيدال ي�ستغل فترة الإجازات
ويدخل القف�ص الذهبي
استغل التشيلي أرت��ورو فيدال العبي وسط يوفنتوس اإليطالي توقف
المسابقات في أوروبا بسبب إجازات عيد الميالد ورأس السنة الجديدة بإتمام
زواجه في العاصمة التشيليه سانتياغو.
وكان فيدال قد قام عام  2009بتسجيل زواجه بشك ٍل مدني قبل أن يقرر
هذا العام صبغه بالشكل الديني وإقامة حفل الزواج في كنيسة سانت تريزا
بحضور عدد من أصدقائه على رأسهم زميله األوروغوياني مارتن كاسيراس
مدافع يوفنتوس والعب وسط انتر ميالن ميديل.
وحرص فيدال على االستمرار في التدريب خالل فترة وجوده في سانتياغو
للحفاظ على لياقته البدنية قبل لقاء إنتر ميالن والمقرر إقامته في السادس من
الشهر المقبل حيث شارك في تدريبات فريقه األسبق كولو كولو.

أن��زل الهومنتمن الهزيمة الثانية
بضيفه بيبلوس ضمن منافسات
ال���دوري اللبناني ل��ك��رة السلة هذا
ال��م��وس��م ب��ف��وزه عليه  70-76في
اختتام مباريات الجولة الخامسة.
ويدين الهومنتمن في ه��ذا الفوز
لالعبه األميركي رشاد مكانتس الذي
تألق بتسجيله  39نقطة منها  24نقطة
من ثماني رميات ثالثية كما تألق زميله

الكندي مايكل فريزر بتسجيله 13
نقطة في سلة فريقه السابق بيبلوس.
وب����رز م���ن ب��ي��ب��ل��وس األم��ي��رك��ي
جيسمون يونغبلود بتسجيله 24
نقطة وأض���اف محمد إب��راه��ي��م 13
نقطة.
وك��ان الرياضي ف��از على المتحد
 78-86ف��ي افتتاح المرحلة ،كما
ف��از الشانفيل على هوبس 62-78

والحكمة على التضامن .87-90
ويتقاسم الرياضي والحكمة صدارة
الترتيب برصيد  15نقطة لك ّل منهما
من خمس مباريات بفارق أربع نقاط
عن بيبلوس صاحب المركز الثالث.
ويحتل التضامن المركز الرابع
برصيد تسع نقاط يليه الهومنتمن في
المركز الخامس برصيد ثماني نقاط
من أربع مباريات.

ل�ضم البرغوث
ال�سيتي يقدم �صفقة قيا�سية ّ
ال يزال يبحث مسؤولو نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي
عن أي مخرج متاح للتعاقد مع النجم األرجنتيني الدولي
ليونيل ميسي نجم برشلونة اإلسباني خالل فترة االنتقاالت
الصيفية ،بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
وذكرت «ديلي ميل» أن إدارة السيتي وجدت تصريحات
جوزيه مورينيو المدير الفني للبلوز عن عدم إمكان التعاقد
معه بسبب قوانين اللعب المالي النظيف ،دافعا ً لها للمحاولة
مرة أخرى في حسم الصفقة.
مانشستر سيتي سيعرض  200مليون استرليني ،لكسر
أي عائق م��ادي ممكن من جانب برشلونة ال��ذي يتمسك
بخدمات نجمه األول.
التقرير أشار إلى أن السيتي عليه أن يتفادى عراقيل اللعب
المالي النظيف ،ويقدم  200مليون استرليني ،وراتب أسبوعي
يصل لـ 500ألف استرليني للظفر بخدمات العب التانغو.
يذكر أن مورينيو قد استبعد التعاقد مع ميسي بسبب
قوانين اللعب المالي النظيف ،على رغم رغبته الكبيرة في
تدريبه.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1بلدة سورية ،ضمير متصل
2 .2عزمت على األمر ،مضيق في تركيا يصل بحري إيجه
ومرمرة
3 .3من أسماء االسد ،إسم كل شيء متقدم على نوعه
4 .4متشابهان ،عاصمة أوروبية ،نفرح
5 .5مدينة إيرانية ،مدينة ألمانية ،مقياس مساحة
6 .6يتجلد على األمر ،يتكلم بصوت منخفض
7 .7طريقة ،أجاري بالحديث ،تطريب الكالم
8 .8رافق ،حرف نصب ،سلّف الشيء
9 .9قرع الجرس ،إنساقت إلى األمر ،حفر البئر
1010جنس نباتات تحوي حبات مرة الطعم ،سقطا في
اإلمتحان
1111اداة جزم ،م ّرناه
1212تطلبي منه فعل األمر ،د ّونتما

1 .1مدينة إيرانيةّ ،
دق وسحق
2 .2دولة عربية ،دولة أميركية
ّ 3 .3
نظم ،سقي ،عتب على
4 .4زوجة زكريا وأم يوحنا المعمدان
5 .5حادث مالسنة ،سنور ،نرمي بالحجر
6 .6أعاق الحركة ،مصيف لبناني
7 .7خ ّنا العهد ،يصاهرك
8 .8خوف شديد ،ظلم ،غلى القدر
9 .9أرجعناه ،رفاق السن
1010نجمع ،حرم من الشيء ،نست ولم تتذكر
1111غير مطبوخ ،مدينة مصرية
1212خالف اليابسة ،مرفأ إيطالي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،261437598 ،984165372
،426859731 ،537928614
،375214869 ،819673245
،193782456 ،652341987
748596123

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1روك��ي مونتنز  ) 2سان
جرمان ،ريل  ) 3ال ،اساس ،اياب
 ) 4ليالي ،بدال  ) 5يسلبه ،نبال 6
) امد ،يرافق ،مي  ) 7التران ،ردود

 ) 8غنمت ،اس��د ،جحا  ) 9فو،
لمست ،يدكه  ) 10رسمنا ،انسا
 ) 11العبتي ،ناب  ) 12نجل ،زل،
راهن.
عموديا:
 ) 1رس��ال الغفران  ) 2والي،

مانوس  ) 3ك��ن ،ايدتم ،ملل ) 4
يجالس ،رتلنا  ) 5مرسيليا ،ماعز
 ) 6ومأ ،برناس ،بل  ) 7ناسبها،
ستات  ) 8تن ،فرد ،نير  ) 9النقد،
يس  ) 10زرياب ،وجدانه  ) 11يا،
امدحك ،ان  ) 12البالي ،اهاب.

 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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4
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7
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The Water Diviner
ف��ي��ل��م درام�����ا ب��ط��ول��ة أول��غ��ا
كوريلنكو من اخراج روسيل كرو.
( ،ABCكونكورد ،سينمال ،سينما
سيتي ،فوكس).

Alone for Christmas
فيلم كوميدي بطولة هوليغان
من اخ��راج ج��وزف الوس��ون .مدة
العرض  87دقيقة ،ABC( .سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).
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Secret of the Tomb
فيلم ك��وم��ي��دي بطولة روب��ن
ويليامز من اخ��راج ش��اون ليفي.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،غالكسي ،فوكس).
Vitamin
فيلم كوميدي بطولة ماغي بو
ع��ون من اخ��راج ايلي ف حبيب.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب���راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال).

Horrible Bosses 2
فيلم كوميدي بطولة جنيفر
انيستون من اخراج شيان اندرز.
مدة العرض  108دقائق( .فوكس،
سينما سيتي ،سينمال ،كونكورد).
The Hobbit
فيلم تشويق بطولة لوك افانز
من اخ���راج بيتر جاكسون .مدة
ال��ع��رض  144دقيقة،ABC ( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
امبير ،فوكس).

