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«�أ�سود الرافدين» يلتقي «الفدائي» الفل�سطيني وعينه على ملبورن
ي���خ���وض ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ع��راق��ي
مواجهته م��ع نظيره الفلسطيني
اليوم في كانبرا وعينه على ملبورن
التي تحتضن مباراة األردن واليابان
في التوقيت ذاته ،وذلك في الجولة
ال��ث��ال��ث��ة األخ���ي���رة م���ن م��ن��اف��س��ات
المجموعة الرابعة لنهائيات كأس
آسيا أستراليا .2015
وتبدو الطريق ممهدة أمام اليابان
وال��ع��راق للحصول على بطاقتي
ال��م��ج��م��وع��ة ،إذ ي��ح��ت��اج منتخب
«الساموراي األزرق» إل��ى التعادل
أم��ام األردن لكي يضمن تأهله إلى
رب��ع النهائي وص���دارة المجموعة،
فيما سيكون التعادل كافيا ً لـ»أسود
ال��راف��دي��ن» أم��ام فلسطين ف��ي حال
ت��ع��ادل أو ف��وز ح��ام��ل اللقب على
«النشامى» الذين خسروا مباراتهم
األول���ى أم���ام بطل  2007بنتيجة
.1-0
وقدم المنتخب العراقي حتى اآلن
أداء جيدا ً في هذه البطولة بعد فوزه
على األردن بهدف ياسر قاسم وعلى
رغ��م خسارته ف��ي الجولة الثانية
أم��ام اليابان  1-0ب��ه� ٍ
�دف ج��اء من
ركلة جزاء ،إذ تمكن من مقارعة حامل
اللقب وحصل على بعض الفرص
إلدراك التعادل من دون أن ينجح في
ترجمتها.
وق��د ع��زا ال��م��درب رض��ا شنينشل
الخسارة أم��ام اليابان إل��ى افتقاد
أب��ط��ال  2007إل��ى المهاجم ال��ذي

بإمكانه استغالل الفرص.
وأشار شنيشل إلى أن بطاقة تأهل
ال��ع��راق إل��ى رب��ع النهائي ستكون
م��ن م��ب��اراة فلسطين «ول���ن يكون
األمر سهالً ،ألن فلسطين تسعى إلى
مغادرة البطولة بنتيجة جيدة ،لكننا
سنعمل مع العبينا وطاقمنا للخروج
من هذه المباراة بنتيجة جيدة».
وسيسعى المنتخب ال��ع��راق��ي
بطبيعة الحال إلى استغالل تف ّوقه
الفني على نظيره الفلسطيني الذي
سجل أم��ام األردن هدفه األول في
النهائيات ،من أجل القيام بالمطلوب
منه على أمل أن ال تحصل أي مفاجأة
في م��ب��اراة ملبورن لكي يبلغ ربع
النهائي للمرة السابعة في تاريخ
مشاركاته والتي بدأها عام 1972
حين خ��رج م��ن ال���دور األول للمرة
ال��وح��ي��دة قبل أن يح ّل راب��ع �ا ً عام
.1976
ف��ي الجهة المقابلة ،سيحاول
المنتخب الفلسطيني ال��ذي تأهل
إلى النهائيات بعد تتويجه بكأس
التحدي ،أن يودع البطولة بطريقة
جيدة من خالل تصعيب المهمة على
أبطال .2007
وسيسعى الفلسطينيون على
أقله إلى تسجيل هدف يفرحون به
جماهيرهم كما حصل في لقاء األردن
عبر جاكا حبيشة الذي توقع أن يكون
مستقبل منتخب بالده مشرقا ً على
رغم خسارته مباراتيه أمام اليابان

واألردن بنتيجتين كبيرتين.
وق����ال ح��ب��ي��ش��ة ال��م��ح��ت��رف في
سلوفينيا بعد المباراة أمام األردن:
«شعوري ليس جيدا ً ألننا خسرنا
المباراة ،لكن الهدف الذي سجلته كان
تاريخيا ً بالنسبة إلى فلسطين وأنا
سعيد به .كرة القدم رياضة جماعية
وقد خسرنا المباراة وهذا أمر ليس
جيداً» .وأض��اف« :مستقبل الفريق
سيكون أكثر إشراقا ً ألنها المرة األولى
التي نشارك في هذه البطولة الكبيرة،
ونحن نأمل أن نكون هنا بعد أربع
سنوات .الكثيرون في أرجاء العالم
كافة ال يعرفون صعوبة وصولنا
إلى هنا ونحن سنقاتل من جديد من
أجل التأهل للنسخة المقبلة من كأس
آسيا وكذلك من أجل التأهل لكأس
العالم».
وع��ن م��ب��اراة ال��ع��راق ،ق��ال العب
كاراكا السلوفيني« :سيلعب منتخب
فلسطين مباراته األخيرة أمام العراق
وعنده فرصة ضئيلة في التأهل للدور
التالي .المباراة المقبلة ستكون فرصة
جديدة لنا في البطولة .سوف نقاتل
من أجل الحصول على شيء نعود
به إلى فلسطين ،خصوصا ً من أجل
الجماهير التي تساندنا» .واختتم:
«ط���وال البطولة ك��ان��ت الجماهير
تساندنا ،ونحن سعداء بهم ونريد أن
نمنحهم المزيد من الفرح بعد المباراة
األخيرة أمام العراق».
وت��ح��م��ل م���ش���ارك���ة ال��م��ن��ت��خ��ب

الفلسطيني ف��ي نهائيات البطولة
القارية نكهة خاصة خصوصا ً في
ظ ّل األوضاع الصعبة التي يعيشها
الفلسطينيون .وي��ش��ع��ر ال��وس��ط
الرياضي الفلسطيني بالفخر لوصول
منتخبه للمرة األول��ى في تاريخه
إلى نهائيات كأس آسيا ،وقد حظي
المنتخب باهتمام كبير في أستراليا
كما أن العرضين اللذين قدمهما لم
يكونا سيئين على رغم الهزيمتين
الكبيرتين.
وقد اعتبر المدرب أحمد الحسن
أن منتخبه خسر بهذه النتيجة أمام
األردن« :ألننا لم نسجل في أول 25
دقيقة من الشوط األول ،ثم تلقينا
هدفين سريعين في غضون دقيقتين.

�أهدافه الحا�سمة تركت ب�صمتها على �أداء العهد

الم�ساكني :النجمة �أبرز مناف�سينا على لقب الدوري

كانت الخسارة صعبة ألننا لعبنا
بصورة أفضل وسنحت لنا العديد من
الفرص ،وكنا قريبين من التسجيل
ّ
الحظ لم يكن معنا».
ولكن
وتابع« :كنا نريد تقديم مستوى
أف��ض��ل وتسجيل م��ش��ارك��ة جيدة
بالبطولة ،ولكننا ل��م نسجل في
الشوط األول واكتفينا بتسجيل هدف
واحد فقط من الفرص التي سنحت
ل��ن��ا» .وأردف الحسن ق��ائ�لاً« :أن��ا
سعيد جدا ً بالجماهير التي ساندتنا
وشجعتنا في كل مباراة ،واآلن نريد
تقديم مستوى جيد م��ن أجلهم...
فقدنا فرصة التأهل للدور الثاني،
واآلن نريد تقديم مباراة جيدة أمام
العراق بطموح تحقيق الفوز».

ليفربول ي�ست�ضيف ت�شيل�سي في ن�صف نهائي ك�أ�س الرابطة
يح ّل تشيلسي ضيفا ً على ليفربول ال��ي��وم ف��ي جولة
الذهاب من الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة األندية
اإلنكليزية المحترفة.
على ملعب «أنفيلد رود» ،لن يألو رجال المدرب اإليرلندي
الشمالي برندن رودجرز جهدا ً في سبيل تحقيق الفوز على
تشيلسي متصدّر ال��دوري يضمن لهم على األقل وضع قدم
في المباراة النهائية التي يع ّول عليها القائد ستيفن جيرارد
الكثير ليح ّقق لقبا ً أخيرا ً مع الـ»ريدز» قبل أن يعبر المحيط
األطلسي في طريقه لاللتحاق بلوس أنجليس غاالكسي
األميركي في نهاية الموسم الراهن.
ويدخل ليفربول ،حامل الرقم القياسي في ع��دد مرات
التتويج باللقب ( 5مرات) ،المباراة بمعنويات مرتفعة على
خلفية فوزه على مضيفه أستون فيال  0-2السبت الماضي
في الدوري المحلي ،إذ يشغل المركز الثامن برصيد  35نقطة
متخلفا ً بفارق  17نقطة عن تشيلسي حامل اللقب  4مرات
واآلتي بدوره من انتصار كبير على مضيفه سوانسي سيتي
 0-5في الدوري اإلنكليزي.

ولم يخسر ليفربول في المراحل الست األخيرة من الدوري
( 4انتصارات وتعادالن) ،ما يؤكد صحوة الفريق الطامح إلى
احتالل أحد المراكز األربعة األولى المؤهلة إلى دوري أبطال
أوروبا في الموسم المقبل.
من جهة أخرى ،يسعى رجال المدرب البرتغالي جوزيه
مورينيو إلى المضي قدما ً في كأس الرابطة لرفع المعنويات
خصوصا ً أن االستحقاقات الكبيرة بانتظار الفريق وتحديدا ً
الدوري المحلي ومسابقة دوري األبطال.
وال ّ
شك في أن «البلوز» كانوا أكثر المستفيدين من السقوط
األخير للسيتيزن ،حامل لقب ك��أس الرابطة ،أم��ام ضيفه
آرسنال  ،2-0األمر الذي جعلهم يبتعدون منه بفارق خمس
نقاط في صدارة الدوري.
في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي ،يلتقي األربعاء
توتنهام سادس الدوري وحامل اللقب أربع مرات مع شيفيلد
يونايتد .توتنهام فاز في ربع النهائي على مضيفه نيوكاسل
يونايتد  0-4فيما تغلب شيفيلد يونايتد على ساوثمبتون
ثالث الدوري الممتاز .0-1

مي�سي ي�ستهدف �أتلتيكو مدريد مجدد ًا
يعود أتلتيكو مدريد إلى ملعب «كامب نو» في كاتالونيا
يوم غ ٍد لمواجهة برشلونة في ذهاب دور الثمانية ببطولة
كأس ملك إسبانيا لكرة القدم ،وذلك بعد مرور عشرة أيام فقط
على هزيمة نادي العاصمة اإلسبانية أمام نظيره الكتالوني
 1ـ  3في الدوري المحلي في مباراة تألق فيها نجم برشلونة
األرجنتيني ليونيل ميسي.
ٍ
بهدف
ومنذ أن خسر برشلونة أمام مضيفه ريال سوسيداد
نظيف في الدوري اإلسباني قبل أسبوعين ،عندما استشاط
ميسي غضبا ً بسبب قيام المدرب لويس إنريكي بإجالسه
على مقاعد البدالء ،سجل الالعب األرجنتيني خمسة أهداف
في ثالث مباريات.
وأكد ميسي استعادته لمستواه المعهود بثالثية (هاتريك)
في فوز برشلونة برباعية نظيفة على ديبورتيفو ال كورونيا
أول من أمس ،وهو اآلن يستعد لإلجهاز على دفاع أتلتيكو
مدريد المهتز من جديد.
وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة« :بنينا هذا
الفريق حول ميسي ،فهو قائدنا ،وقد عاد إلى مستواه الممتاز
من جديد».
بينما قال العب ّ
خط الوسط المخضرم أندريس إنييستا:
«إن مستوانا يتحسن من مباراة ألخرى .وما هو منتظر من

الفريق أمام األنصار والنجمة ،قال:
«الخسارة أم��ام األنصار ج��اءت في
بداية الدوري حيث لم تكن المجموعة
اكتسبت التجانس المطلوب ،أما في
مباراة النجمة ،فلعبنا بشك ٍل جيد ولم
ّ
الحظ .وكنا نستحق التعادل
يحالفنا
على أقل تقدير».
وتوقع المساكني ،منافسة قوية
ع��ل��ى ل��ق��ب ال�����دوري ال��ل��ب��ن��ان��ي في
القسم الثاني من البطولة ،واعتبر
أن «المنافس الرئيسي للعهد هو
النجمة ،الذي يملك العبين محنكين
من أصحاب الخبرة القادرين على
حسم المباريات ،فضالً عن قاعدته
الجماهيرية العريضة».
وأكد المساكني أن العالقة بمدرب

الفريق محمود حمود ممتازة ،وأشار
إلى أنه يطلب منه لعب دور القائد في
الفريق .وأضاف أنه «مدرب متح ّمس
ّ
ومتعطش دوما ً لالنتصارات ،وهو ما
يعطي حافزا ً لالعبي الفريق من أجل
تقديم األفضل».
وأبدى المساكني اختتاماً ،رضاه
عموما ً عن تجربته االحترافية األولى
خارج تونس ،مشيرا ً إلى أن الفارق
األس��اس��ي بين الكرتين التونسية
واللبنانية ،هو الدعم الرسمي الذي
تحظى ب��ه األول����ى ،وال��غ��ائ��ب عن
الثانية التي تعتمد بشك ٍل رئيسي
على المبادرات الفردية ،من خالل
دعم المتمولين من رؤوساء األندية.

الريا�ضي يت�صدر مجموعته في �س ّلة دبي

يوفنتو�س يعترف بحقيقة و�ضع بوغبا

اآلن فصاعدا ً من المفروض أن يكون أفضل».
ويأمل برشلونة تعافي العبيه جيريمي ماتيو وتشافي
قبل مواجهة األربعاء بعدما غاب الالعبان عن الرحلة إلى ال
كورونيا بسبب اإلصابة.
من جانبه ،يعود أتلتيكو إلى كامب نو بمعنويات مرتفعة
ه��و اآلخ��ر بعد إطاحته ب��ج��اره العمالق ري��ال م��دري��د من
منافسات كأس إسبانيا وبعد تغلبه على غرناطة بثنائية
نظيفة أول من أمس.
وبدت خطة المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني في الدفع
بماريو ماندزوكيتش وفيرناندو توريس سويا ً في هجوم
أتلتيكو ناجحة أمس أمام غرناطة.
وقال سيميوني بعد المباراة« :أعتقد أن التجربة سارت
بشك ٍل جيد .وأشعر باإلغراء لتكرارها».
وفي مباراة أخرى يوم غد ،يح ّل المنهار أتلتيك بلباو ضيفا ً
على ملقة .ووصل بلباو إلى نهائي كأس إسبانيا مرتين في
 2012و 2009ولكنه خسر في كلتي المرتين أمام برشلونة.
بينما يستضيف فياريال فريق خيتافي في مباراة أخرى،
ويبدو خيتافي مهتما ً بشكل أكبر بمعركته ض ّد الهبوط في
مسابقة ال��دوري اإلسباني من مواصلة طريقه في بطولة
الكأس.

ت��رك المهاجم التونسي إيهاب
المساكني بصمات واضحة على أداء
فريق العهد اللبناني هذا الموسم،
بأدائه المتميز وأه��داف��ه الحاسمة.
وشكل أحد األوراق الرابحة في فريق
ال��م��درب محمود حمود إل��ى جانب
زميله في هجوم «األصفر» اإليفواري
ريمي أديكو ،بتسجيلهما معا ً  14هدفا ً
في الدور األول ( 8لألول و 6للثاني)،
أي أكثر من نصف أهداف الفريق ،في
هذا الدور.
وف����ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي ق��ال
راض عموما ً عن
المساكني« :أن��ا
ٍ
أدائي مع العهد ،فأنا أقدم كل شيء
لهذا الفريق ،وأعتبر نفسي ج��زءا ً
من عائلته المؤلفة من إدارة ساهرة
والعبين متحمسين باإلضافة إلى
ج��م��ه��ور متعطش ل�لان��ت��ص��ارات.
والحمد لله فإن األم��ور تسير بشك ٍل
جيد م��ع الفريق ،تماما ً كما كانت
صفقة انتقالي ،والتي جاءت سريعة،
بإشراف مدير أعمالي ورئيس النادي
تميم سليمان».
وتوقع المساكني خ�لال حديثه
لموقع «ك��ورة» تط ّور أداء العهد في
الدور الثاني من الدوري خصوصا ً أن
«الفريق يملك مق ّومات النجاح كا ّفة،
وأهمها االس��ت��ق��رار ال��م��ادي ووج��ود
مجموعة م��ن الالعبين المتميزين
في مختلف المراكز ،لكن األه��م هو
اللعب كمجموعة متجانسة في جميع
المباريات».
ورأى ال��م��س��اك��ن��ي أن «ع���ودة
المهاجمين المصابين طارق العلي
وح��س��ي��ن ع��واض��ة ض���روري���ة ،قبل
ان��ط�لاق ال���دور ال��ث��ان��ي ،ن��ظ��را ً إلى
تأثيرهما الكبير في هجوم الفريق».
وعن الخسارتين اللتين مني بهما

اعترف جوسيبي ماروتا المدير العام لنادي يوفنتوس اإليطالي لكرة القدم أمس
بأن القوة المالية التي تتمتع بها العديد من األندية األوروبية الكبرى ربما تجعل
فريق السيدة العجوز مضطرا ً للموافقة على رحيل نجمه الفرنسي بول بوغبا في
النهاية.
وبينما و ّقع بوغبا ( 21سنة) عقدا ً جديدا ً مع يوفنتوس ينتهي صيف عام ،2019
فإن العديد من التقارير اإلخبارية أشارت إلى أن هناك أندية أخرى عدة مثل باريس
سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد اإلسباني وتشيلسي اإلنكليزي تراقب عن كثب
وضع الالعب الفرنسي الشاب مع فريقه اإليطالي.
وشدد ماروتا على أن يوفنتوس سوف يبذل قصارى جهده لإلبقاء على بوغبا
في صفوفه ألطول فترة ممكنة ،ولكن ربما يجد يوفنتوس نفسه مضطرا ً لبيع الالعب
الدولي الفرنسي في النهاية بالنظر إلى الرواتب الضخمة التي تدفعها األندية
األوروبية الكبرى لالعبيها.
وصرح ماروتا للصحافيين« :سوف نفعل كل شيء في حدود إمكاناتنا من أجل
اإلبقاء على بوغبا ،ولكن ينبغي علينا أال ننسى بأن إيطاليا تمر حاليا ً بمرحلة
انتقالية».
أضاف ماروتا« :المشكلة التي نواجهها حاليا ً تتمثل في العروض المقبلة إلينا
من األندية الكبرى التي سوف تقدم له راتبا ً يفوق إمكاناتنا المادية في الوقت
الحالي».
وأوضح« :في الوقت الراهن ،ال يوجد لدينا سبب يدفعنا لالعتقاد بأن بوغبا
سيرحل عن يوفنتوس ،ولكن يتعيّن علينا أن نضع في اعتبارنا أننا ال يمكننا
منافسة األندية األخرى في ما يتعلق بالرواتب الكبيرة التي تدفعها لالعبيها».

حسم الرياضي صدارة المجموعة
الثانية ف��ي بطولة دب��ي الدولية
الـ 26لكرة لسلة عقب فوزه الساحق
على حساب أنلكس رود ووري��رز
الفيليبيني بنتيجة  83-111أول
من أمس.
وح� ّق��ق ال��ري��اض��ي ف��وزه الثالث
في البطولة بعدما فاز سابقا ً على
الزمالك المصري ومنتخب اإلمارات،
ليصبح في رصيده  3انتصارات
بالعالمة الكاملة ،حيث تتبقى له
مباراة أخيرة أم��ام االتحاد الليبي
اليوم.
من ناحية ثانية ،انعقدت اليوم
الجمعية العمومية للنادي الرياضي
في مقره في المنارة ،النتخاب لجنة
إدارية جديدة ،حيث فازت الالئحة

ال��ت��ي ي��ت��رأس��ه��ا ال��م��ه��ن��دس هشام
جارودي بالتزكية ،ولوالية جديدة
لمدة أربع سنوات مقبلة ،وإثر إعالن

النتيجة ،ع��ق��دت الهيئة اإلداري���ة
المنتخبة جلسة برئاسة رئيس
السن محمد شاكر.

فوز ثالث على التوالي ل�سان �أنطونيو
تغلب سان أنطونيو سبيرز حامل اللقب على يوتا
جاز  69-89ضمن الدوري األميركي للمحترفين في كرة
السلة محققا ً انتصاره الثالث على التوالي للمرة األولى
منذ منتصف تشرين الثاني الماضي.
ولم يتمكن يوتا من إقالق سبيرز مع العلم أنه فاز
عليه  96-100في بداية كانون األول الماضي.
سجل للفائز تياغو سبليتر ودان��ي غرين  14و13
نقطة على التوالي ،وللخاسر رودي غوبرت ( 13نقطة
مع  18كرة مرتدة وتمريرتين حاسمتين).
ويحتل سان أنطونيو المركز السابع في المنطقة
الغربية ( 26ف��وزا ً و 16خ��س��ارة) ،فيما يشغل يوتا

المركز الثالث عشر ( 14مقابل .)27
وق��اد كيفن دوران��ت فريقه أوكالهوما سيتي ثاندر
إلى الفوز على أورالندو ماجيك  99-127بتسجيله 21
نقطة مع  11كرة مرتدة ،فتقدم من المراكز المؤهلة إلى
البالي أوفس حيث يشغل المركز العاشر في المنطقة
الغربية مع  20انتصارا ً و 20خسارة .وأضاف راسل
ويستبروك  17نقطة للفائز.
وف��ي م��ب��اراة ث��ال��ث��ة ،ف��از نيو أورل��ي��ان��ز بيليكانز
تاسع المنطقة الغربية ( 20مقابل  )20على تورونتو
راب��ت��ورز ث��ال��ث الشرقية ( 26مقابل  )14بنتيجة
.93-95

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1أديب أميركي راحل له مسرحيات ذات طابع تشاؤمي
وهجاء إجتماعي منها «أنا كريستي»
2 .2يجلس برفقته ،من الحيوانات المفترسة
3 .3تم ّرن ،منطقة في أفريقيا الوسطى والشرقية
4 .4متشابهان ،جارت بالحديث ،مناص
5 .5يشي ،أداة جزم ،منحنا الهدية
6 .6يأسرا ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة
7 .7دولة عربية ،صالح
8 .8عوض عن ،مرفأ في جنوب شرق الهند ،فتل المغزل
بشدة
9 .9القميص ،نزيل جلد الخروف
1010شاهدت ،خاصتهما ،للنفي
1111نهر في كازاخستان ،الوظائف
1212دخل فجأة ،غاز نادر يستعمل لإلنارة ،عطية

1 .1مدينة مصرية بمحافظة البحيرة
2 .2ضمير ،غيّرا
3 .3مجاور ،والية أميركية ،اإلسم السابق لدولة آسيوية
4 .4يرتدي ،حادثتم ليالً
5 .5يبس الخبز ،من أنواع الجراد ،من الحبوب
6 .6إله الشر في ديانة زرادشت ،مدينة أميركية
7 .7ورك ،أستفسر منه
8 .8ندهت عليه ،ركيزة ،جزيرة بريطانية
9 .9يتبع ،حرف أبجدي ،حصل على
1010أهم مدن جزر كناريا ،متشابهان
1111مرفأ أوسترالي على الهادي ،غ ّنجهن
1212بسطا ،بيت البغاء
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،653981427 ،719423568
،524698713 ،842765139
،198357246 ،376214985
،281576394 ،937842651
465139872

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ب��ات��ون روج ،اري ) 2
ليما ،اهمال  ) 3يم ،كسلم ،يحرم
 ) 4زامبيا ،ادنو  ) 5بند ،دالل ،اتم
 )6راس العين  ) 7ساير ،نميل،
"

ال  )8دي���ن���وا ،وال����ي  ) 9ار،
ت��دف��ن��ان ،م��ن  )10ليمرا ،يمانع
 ) 11يفران ،بيت  ) 12الناعم،
حمانا.
عموديا:
 ) 1بليز باسكال  ) 2ايمان ،ريال

 ) 3تم ،مدريد  ) 4واكب ،اريتريا )5
ليدس ،ندافع  ) 6راس االنوف ،رم
 ) 7وهم ،المانيا  )8جم ،العي،
امنح  ) 9ايد ،يلونا  )10الحنان،
نبا  ) 11روت ،المعين  )12يلم،
مالين ،تا.

 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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Into The Woods
فيلم عائلي بطولة أنا كيندريك
م��ن اخ����راج روب م���ارش���ال .مدة
العرض  124دقيقة ،ABC( ،الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس ،سينما
سيتي).

Unbroken
فيلم دراما بطولة فين ويتروك
م��ن اخ����راج انجيلينا ج��ول��ي .مدة
ال���ع���رض  137دق��ي��ق��ة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،فوكس ،سينما
سيتي).

9
7

يال عقبالكن
فيلم رومانسي بطولة دارين
ح���م���زة ون������دى اب�����و ف����رح����ات من
اخ���راج ايلي خليفة .م��دة العرض
 100دق��ي��ق��ة( .ف���وك���س،ABC ،
غراند كونكورد ،الس ساليناس،
غاالكسي ،سينمال).

The Water Diviner
ف���ي���ل���م درام��������ا ب���ط���ول���ة أول���غ���ا
ك��وري��ل��ن��ك��و م���ن اخ�����راج روسيل
كرو ،ABC( .كونكورد ،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).

Secret of the Tomb
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة روب���ن
ويليامز م��ن اخ���راج ش��اون ليفي.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،غالكسي ،فوكس).

