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الأن�صار والعهد والنجمة لموا�صلة المناف�سة على ال�صدارة وال�صفاء ال�ستعادة توازنه �أمام ال�ساحل
ينطلق ال���دور الثاني م��ن ال��دوري
اللبناني لكرة القدم اليوم ،بمباراة ضمن
الجولة الثالثة عشرة ،وذلك بعد ترحيل
الجولة الـ ،12فيلتقي شباب الساحل
والصفاء على ملعب بيروت البلدي.
وف��ي م��ب��اراة الساحل مع الصفاء،
وه��و األق���وى ف��ي ه��ذه ال��ج��ول��ة ،فإن
الساحل السابع بـ 13نقطة حافظ على
أجانبه الثالثة بعدما قدم عروضا ً جيدة
في ختام ال��ذه��اب .ومعنويات العبي
الساحل مرتفعة بعد بلوغ قبل نهائي
الكأس على حساب العهد.
وسيسعى الصفاء الخامس بـ15
نقطة للعودة إلى سكة المنافسة على
اللقب .ولهذه الغاية استقدم  3العبين
أجانب جددا ً هم النيجيري أحمد كاظم
والهولندي إيريكسون ميكايل أرنولف
دانسو والبرازيلي أولبردام دي أوليفيرا
سيرا ،بدال ً من السوريين عبد الرحمن
عكاري وطه دياب والكونغولي بابي
باسوفيال.
واس��ت��غ��ن��ى ال��ص��ف��اء ع��ن ال��م��درب
المحلّي سمير سعد وتعاقد مع األلماني
باهتيار فانلي .وك���ان الصفاء ف��از،
السبت الماضي ،على العهد 1 – 2
وديا ً استعدادا ً لإلياب بمشاركة أجانبه
الجدد وسجل له الهولندي إيريكسون
وحسن هزيمة ،كما فاز على المنتخب
األولمبي .1 - 4
وفاز الصفاء ذهابا ً على الساحل 2
–  1في الجولة السابعة على الملعب
البلدي.
وتتابع المرحلة السبت بمباراتين،
فيستضيف الشباب الغازية طرابلس
على ملعب كفر ج��وز ،والعهد يلتقي
الراسينغ في صيدا.
وفي مباراتي السبت سيواجه العهد
الوصيف بـ 25نقطة خصما ً عنيدا ً هو
الراسينغ العاشر بـ 11نقطة ،وسيركز
العهد جهده للفوز بلقب البطولة إثر

خروجه من الكأس أمام الساحل.
واستقدم العهد الالعب األوغندي
دينيس إيغوما بدال ً من السوري باسل
ال��ش��ع��ار ،واحتفظ العهد بأجنبييه
التونسي محمد مساكني واإليفواري
ريمي أديكو.
واستغنى الراسينغ ع��ن العبيه
النيجيريين ديريك إيبي مبا وابرهيم
ب��اب��ات��ون��دا ،وت��ع��اق��د ب���دال ً منهما مع
الهولندي حسين سينغيز والتشيكي
دافيد ستريهافكا ،وغيّر مدربه التشيكي
ليبور باال بمواطنه جوزف بروتيتش.
وت��ب��دو ال��م��ب��اراة ث��أري��ة للراسينغ
لخسارته ذه��اب �ا ً  1 – 0ف��ي الجولة
الخامسة في صيدا.
في المباراة الثانية بين الشباب
الغازية الثامن بـ 13نقطة وضيفه
طرابلس ال��راب��ع بـ 22نقطة ،فإنها
لن تكون سهلة لمدرب الغازية مالك
حسون الذي سيطلب من العبيه الح ّد
من خطورة أجانب طرابلس الثالثة وال
سيما مايكل كافوي هيليغبي متصدر
الهدافين بـ 14إصابة.
الغازية المتجدد مع مدربه واألجنبي
الجديد النيجيري شوكونويكي ستيفن
أوك����وه ال���ذي سيحل م��ك��ان المالي
مامادو ديكو ،سيعتمد على جمهوره
وروح الفريق المندفع للتعويض في
اإلي���اب ع��ن نتائجه ف��ي ال��ذه��اب .أما
الطرابلسيون ف��إن عينهم على بلوغ
الصدارة ولو موقتاً ،وهم يقدمون نتائج
أكثر من جيدة في الدوري والكأس ،فقد
بلغوا قبل نهائي الكأس وسيقابلون
األنصار.
ويضم طرابلس في تشكيلته ثالثيا ً
أجنبيا ً متألقا ً هو األفضل هذا الموسم.
وسبق لطرابلس أن سجل نتائج الفتة
أبرزها فوزه على النبي شيت  2 – 5في
المرحلة الثانية ،وعلى الراسينغ 0 – 6
في الجولة التاسعة وعلى السالم – 4

 1في ختام الذهاب .ويعتبر طرابلس
صاحب أق��وى هجوم بمشاركة العهد
بـ 24إصابة .وسبق لطرابلس أن فاز
ذهابا ً على الغازية  0 – 2في المرحلة
السابعة في طرابلس.
ويشهد األحد إقامة  3مباريات في
ختام الجولة ،وستكون أقواها النجمة
ال��ذي يح ّل ضيفا ً على السالم زغرتا،
وقد ض ّم السالم إلى تشكيلته المهاجم
األوغ��ن��دي ري��ت��ش��ارد ج��وك��و كاساغا
ال��ذي ح � ّل مكان النيجيري بنجامين
ش��وك��ووك��ا ،واح��ت��ف��ظ باألرجنتيني
لوكاس غاالن والتشيكي بيتر تراب.
ويحتل السالم المركز التاسع بـ12
نقطة ،وي��أم��ل ف��ي تحسين عروضه
واالرتقاء إلى وسط الترتيب والسيما
إنه سيخوض في  9شباط المقبل أولى

منافساته اآلسيوية.
ودعم السالم صفوفه لهذه البطولة
بالسوري طه دياب من الصفاء والمحلي
سامر زين الدين المنتقل من النبي شيت،
لذا فإنه لن يدّخر وسعا ً للخروج بنتائج
جيدة محليا ً وآسيوياً.
وك���ان ال��س�لام ف��ق��د ل��ق��ب ال��ك��أس،
بخروجه من دور الـ 16بخسارة قاسية
أم��ام شباب الساحل برباعية نظيفة.
وأم��ام السالم فرصة للثأر لخسارته
الذهابية أمام النجمة  1 – 0في الجولة
التاسعة في صيدا ،وعليه مصالحة
جمهوره ،وال سيما أنه يخوض المباراة
على ملعبه ووسط جمهوره.
ويحتل النجمة المركز الثالث بـ24
نقطة ويطمح أبناء الثعلب األلماني
بوكير إلى استعادة الصدارة بالفوز

على السالم مع توقع تعثر األنصار
والعهد في اإلياب.
وكان النجمة استغنى عن مهاجمه
اإلي��ف��واري السينا س��ورو وتعاقد مع
النيجيري غودوين إي��زي ال��ذي يأمل
منه ال��م��درب األلماني ثيو بوكير سد
الثغرة في الهجوم الذي كان يعاني من
قلة التهديف ،وع��ودة المهاجم حسن
المحمد ستكون إضاف ًة نوعية للنجمة
المكتمل الصفوف في اإلياب.
وي��م��ت��از النجمة ب��ت��واف��ر العبين
احتياطيين مميزين لديه مثل العب
الوسط حسن القاضي وزميله حسن
العنان والمدافع ماهر صبرا وزميله
المهاجم محمود سبليني.
ويلتقي األنصار المتصدر بـ 25نقطة
التضامن صور وصيف القاع بـ 8نقاط،

وسيلعب األنصار مباراته بمعنويات
عالية ،ويضع المدرب الصربي زوران
بيسيتش قبالته المحافظة على موقعه
في المقدمة ،وكان األنصار فاز ذهابا ً 3
– صفر في الجولة السابعة في صور.
واحتفظ األنصار بأجانبه الثالثة
وهم الهداف النيجيري إدي برنس (7
إصابات) والبرازيليان سيباستيان
راموس جونيور والمهاجم باولو فيتور
ماتوس .ويتطلع التضامن للخروج
من عنق الزجاجة بجمع ما يقدر عليه
من النقاط للهروب من شبح الهبوط.
واحتفظ التضامن بأجانبه الثالثة آمالً
ّ
الحظ كما حالفه في المواسم
أن يحالفه
األخيرة السابقة.
وفي لقاء بحمدون بين األخاء األهلي
عاليه صاحب القاع بـ 5نقاط وضيفه
النبي شيت ال��س��ادس بـ 13نقطة،
ستكون أنظار جمهور «ذئ��اب الجبل»
مشدودة إلى فريقهم المتجدد باستقدام
مدرب جديد لإلياب هو السوري حسين
عفش ،وتعاقد األخ��اء مع البرازيلي
اي��غ��ور ت���ادو دا س���وزا مكان مواطنه
إيفرسون دا ليما.
وي��أم��ل عفش أن ي���ؤدي المهاجم
الجديد دوره إلبعاد الفريق من خطر
الهبوط ،وتكون الخطوة األول��ى بترك
قاع الترتيب ،وقد استعاد في إياب هذا
الموسم العبه المحلي المدافع أحمد
عطوي بعد احترافه في البحرين.
ويسعى مدرب النبي شيت عساف
خليفة إلى إحراز النقاط الثالث لتأمين
البقاء وس��ط الترتيب ،وال سيما أنه
تعاقد مع العب جديد هو الفرنسي جان
إييف كو نياتي بدال ً من المصري إسالم
سالم.
وسبق أن تعادل الفريقان ذهابا ً – 1
 1في البقاع في الجولة السابعة .وهذه
المباراة األولى هذا الموسم في بحمدون
حيث سيخوض األخاء مبارياته إياباً.

مي�سي ينقذ بر�شلونة من كمين �أتلتيكو ويمنحه الأف�ضلية
أفلت برشلونة من كمين ضيفه أتلتيكو مدريد وتغلب
عليه  0-1بصعوبة بالغة في ذهاب دور الثمانية لبطولة
كأس ملك إسبانيا ليحافظ برشلونة على آماله في العبور
للمربع الذهبي بالبطولة من خالل مباراة اإلي��اب على
ملعب أتلتيكو األربعاء المقبل.
كما تعادل ملقة مع أتلتيك بلباو سلبيا ً في مباراة أخرى
بجولة الذهاب ليقترب بلباو من المربع الذهبي قبل مباراة
اإلياب على ملعبه.
وانتهى الشوط األول من المباراة بالتعادل السلبي على
رغم استحواذ برشلونة كثيرا ً على الكرة حيث عاب الفريق
إصرار العبيه على لعب التمريرات القصيرة السريعة وعدم
االحتفاظ بالكرة على اإلطالق ،فيما أجاد العبو أتلتيكو في
قطع مثل هذه التمريرات لدى وصول الكرة بالقرب من
منطقة الجزاء ما جعل برشلونة عاجزا ً عن اختراق دفاع
الضيوف إال في مرات قليلة .كما عانى برشلونة من غياب
التركيز عن لويس سواريز وعدم انسجامه بالشكل الكافي

مع باقي العبي الوسط والهجوم.
ف��ي ال��ش��وط الثاني ،تحسن أداء برشلونة وف��رض
سيطرته التامة على مجريات اللعب ولكن الدفاع المنظم
والمتكتل ألتلتيكو واصل تصديه لجميع محاوالت أصحاب
األرض وكان اللقاء في طريقه لالنتهاء بالتعادل السلبي،
ولكن ميسي أنقذ الفريق وسجل هدف الفوز في الدقيقة 85
من متابعة جيدة لكرة مرتدة من حارس أتلتيكو بعد ركلة
جزاء سددها ميسي بنفسه.
ومنح هذا الهدف برشلونة بعض األم��ل للعبور إلى
المربع الذهبي حيث يحتاج إل��ى التعادل أو الفوز أو
الخسارة بفارق هدف واحد بشرط ه ّز الشباك في مباراة
العودة يوم األربعاء المقبل .والفوز هو الثاني لبرشلونة
على أتلتيكو في غضون  11يوما ً بعدما تغلب عليه 1-3
قبل أيام في الدوري اإلسباني.
وح��اول أتلتيكو مباغتة مضيفه بهجوم مكثف في
الدقائق األولى ولكنه لم يفعل شيئا ً باستثناء تسديدة

قوية غير متقنة من كوكي في الدقيقة الثانية ذهبت بعيدة
للغاية من مرمى برشلونة .وسرعان ما فرض برشلونة
سيطرته على مجريات اللعب وحاصر أتلتيكو في منطقة
الجزاء وبدأ الفريق الكتالوني فرصه الخطيرة في الدقيقة
الرابعة عندما وصلت الكرة لنيمار دا سيلفا خارج منطقة
الجزاء مباشرة حيث هيأها لنفسه وأفسح لنفسه المجال
ثم سدد الكرة قوية ولكن الحارس يان أوب�لاك أبعدها
بصعوبة إلى ركنية لم تستغل.
وتألق ميسي ونيمار وباقي العبي برشلونة وشكلوا
ّ
الحظ لم يحالف الفريق
إزعاجا ً مستمرا ً لدفاع أتلتيكو ولكن
أمام مرمى الضيوف .وشنّ برشلونة هجمة أخرى خطيرة
من الناحية اليمنى في الدقيقة  12تبادل فيها ميسي الكرة
مع البرازيلي داني ألفيش والكرواتي إيفان راكيتيتش
لتصل الكرة في النهاية إلى ميسي داخل المنطقة ولكنه
سددها فوق المرمى .وسنحت الفرصة مجددا ً لبرشلونة
من هجمة سريعة مرتدة في الدقيقة  13ولكن نيمار أنهاها

بتسديدة متسرعة ارتطمت بقدم أحد مدافعي أتلتيكو
لتضيع الفرصة.
ونال كل من سواريز وماسكيرانو إنذارا ً في الدقيقتين
 78و 80على الترتيب لالعتراض بينما بدأت جماهير
برشلونة في االحتجاج .وحصل برشلونة على ضربة
حرة خ��ارج منطقة الجزاء وسددها ميسي في الدقيقة
 83لكنها ارتطمت بالحائط البشري الدفاعي ،فيما أسقط
خوانفران الالعب سيرخيو بوسكيتس داخل المنطقة فلم
يتردد الحكم في احتسابها ضربة جزاء.
وسدد ميسي ضربة الجزاء في الدقيقة  85وتصدى
لها أوبالك لكن ميسي تابعها بنجاح إلى داخل المرمى.
ولكن ميسي نفسه أهدر فرصتين خطيرتين في الدقيقتين
األخيرتين من اللقاء إحداهما بعدما استغل خطأ من دفاع
أتلتيكو لكنه فضل التسديد بدال ً من التمرير لزمالئه فأمسك
ال��ح��ارس بالكرة والثانية من ضربة ح��رة على حدود
المنطقة ولكنه سددها فوق العارضة مباشرة.

تأهل الفارس اللبناني عصام حداد إلى بطولة العالم ل�لأوالد (- 12
 14سنة) لفروسية قفز الحواجز التي ستقام في مدينة فاليه دي برافو
المكسيكية من  26كانون الثاني الجاري إلى  31منه برعاية االتحاد
الدولي للفروسية.
وقد تأهل ح��داد إلى بطولة العالم بحلوله أوال ً بعد احتساب نتائج
مسابقات التصفية التي أقيمت بكل دول��ة على حدى في دول المنطقة
السابعة بحسب تصنيف االتحاد الدولي للفروسية التي تضم إلى لبنان
كل من السعودية والجزائر وسورية.
ويبلغ معدل ارتفاع الحواجز  120سنتيمترا ً في المسابقة الدولية،
وسيشارك الممثل الوحيد للمنطقة في المسابقة على حصان معار من قبل
المنظمين إلى جانب  16فارسا ً وفارسة تأهلوا عن باقي مناطق العالم.

الكنغارو الأ�سترالي ير ّو�ض التنين
ال�صيني ...وكوريا تلتهم �أوزبك�ستان
أوقف المنتخب األسترالي لكرة القدم المغامرة الصينية وأطاح بالتنين
الصيني من بطولة كأس آسيا  2015المقامة حاليا ً في أستراليا بعدما
تغلب عليه /2صفر أم��س في دور الثمانية للبطولة ليلحق المنتخب
األسترالي بنظيره الكوري الجنوبي في الدور قبل النهائي.
ويدين المنتخب األسترالي (الكنغارو) بالفضل الكبير في هذا الفوز
إلى مهاجمه المخضرم تيم كاهيل الهداف التاريخي للفريق والذي سجل
هدفي المباراة في الدقيقتين  48و 65بعد انتهاء الشوط األول من المباراة
بالتعادل السلبي.
وأصبح المنتخب األسترالي ثاني المتأهلين للمربع الذهبي في البطولة
الحالية حيث سبقه منتخب كوريا الجنوبية بالتغلب على نظيره األوزبكي
/2صفر في وقت سابق أمس.
ويلتقي المنتخب األسترالي في المربع الذهبي يوم الثالثاء المقبل مع
الفائز من المواجهة المرتقبة بين منتخبي اليابان واإلمارات والمقررة اليوم
في دور الثمانية.
وصالح المنتخب األسترالي جماهيره بهذا الفوز بعد الهزيمة أمام كوريا
الجنوبية صفر 1/في الجولة الثالثة األخيرة من مباريات المجموعة
الثانية بالدور األول للبطولة.
ومني التنين الصيني اليوم بالهزيمة األولى له في البطولة بعدما حقق
الفوز في جميع المباريات الثالث التي خاضها بالمجموعة الثانية في
الدور األول للبطولة.

كوريا الجنوبية ـ أوزبكستان

«الملك» يتحامل على المر�ض ويقود كليفالند �إلى الفوز
أ ّكد كليفالند كافالييرز صحوته بفوز رابع على التوالي جاء على حساب
يوتا جاز  92-106فيما ح ّقق أتالنتا هوكس انتصاره الرابع عشر على التوالي
وذلك على حساب إنديانا بيسرز  91-110ضمن الدوري األميركي للمحترفين
في كرة السلة.
على ملعب «كويكن لونز أرينا» وأمام  20562متف ّرجاً ،قاد «الملك» ليبرون
جيمس فريقه كليفالند كافالييرز إلى الفوز على يوتا جاز بتسجيله  26نقطة
على رغم مرضه.
ومنذ عودة جيمس الذي حصل على راحة لمدة أسبوعين بين أواخر كانون
األول الماضي ومطلع كانون الثاني الجاري ،إلى كليفالند آتيا ً من ميامي هيت
مطلع الموسم الحالي ،فاز فريقه في أربع من آخر خمس مباريات وحسن موقعه
في الترتيب محتالً المركز الخامس في المنطقة الشرقية برصيد  23فوزا ً مقابل
 20خسارة.
وتأ ّلق أيضا ً في صفوف كليفالند كل من كيفن لوف ( 19نقطة و 13كرة
مرتدّة) وكيري إيرفينغ ( 18نقطة).
ولدى يوتا صاحب المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية ( 14فوزا ً و28
خسارة) ،كان إينيس كانتر األفضل مع  24نقطة و 17كرة مرتدّة.

ت�أهل ع�صام حداد
�إلى بطولة العالم للأوالد

في مباراة ثانية ،عادل أتالنتا هوكس متصدّر المنطقة الشرقية الرقم القياسي
سجل فوزه الرابع عشر على التوالي وجاء
الذي ح ّققه في  1994-1993بعد أن ّ
على إنديانا بيسرز .91-110
وسجل االنتصار الـ 28في
وح ّقق أتالنتا  35انتصارا ً مقابل  8هزائم،
ّ
مبارياته الـ 30األخيرة ،وكان جف تيغ أفضل العبيه أمام بيسرز مع  17نقطة
و 11تمريرة حاسمة ،إلى جانب ديماري كارول ( 17نقطة).
ولدى إنديانا صاحب المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية ( 15فوزا ً
و 29خسارة) ،كان سي جي واتسون األفضل ( 13نقطة).
وأثبت غولدن ستايت ووريرز متصدر الدوري بأ ّنه الفريق األفضل بعد فوزه
على هيوستن روكتس  ،113-126مح ّققا ً انتصاره الـ 34مقابل ست هزائم
فقط.
وكان كالي طومسون األفضل في صفوف غولدن ستايت مع  27نقطة ،إلى
جانب ستيف كوري ( 22نقطة و 10تمريرات حاسمة).
ولدى هيوستن خامس المنطقة الغربية ،تأ ّلق جيمس هاردن مع  33نقطة لم
تكن كافية إلبعاد الهزيمة الـ 14عن فريقه مقابل  29فوزاً.
كما ح ّقق نيويورك نيكس للمرة األولى فوزين متتاليين هذا الموسم وجاء

على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز .91-98
وكان نيكس وضع ح ّدا ً لمسلسل طويل من الهزائم بلغ  16خسارة متتالية
االثنين الماضي.
ويعود الفضل في فوزه على فيالدلفيا إلى كارميلو أنطوني مع  27نقطة.
وعلى رغم ذلك ،بقي نيكس صاحب السجل األسوأ في الموسم الراهن (7
انتصارات و 36خسارة).
في المقابل ،كان مايكل كارتر-ويليامس األفضل في صفوف فيالدلفيا الرابع
عشر في المنطقة الشرقية ( 8انتصارات و 34خسارة) مع  27نقطة و 7تمريرات
حاسمة.
في المباريات األخرى ،فاز أوكالهوما سيتي ثاندر على واشنطن ويزاردز
 103-105بعد التمديد ،وديترويت بيستونز على أورالندو ماجيك -128
 ،118وممفيس غريزليز على تورونتو رابتورز  ،86-92وداالس مافريكس
على مينيسوتا تمبروولفز  ،75-98ونيو أورليانز بيليكانز على لوس أنجليس
ليكرز  ،80-96وتشارلوت هورنتس على ميامي هيت  ،76-78وفينيكس صنز
على بورتالند ترايل بليزرز  ،113-118وبروكلين نتس على ساكرامنتو كينغز
.100-103

بثنائية من سون هيونغ مين في الوقت اإلضافي ،عبر المنتخب الكوري
الجنوبي لكرة القدم عقبة منتخب أوزبكستان وتأهل إلى المربع الذهبي
لبطولة كأس آسيا.
تغلب المنتخب الكوري على نظيره األوزبكي /2صفر بجدارة واستحقاق
أمس في ال��دور الثاني (دور الثمانية) للبطولة وأصبح أول المتأهلين
للمربع الذهبي.
وانتهى الشوط األول من المباراة بالتعادل السلبي ال��ذي عبّر عن
تكافؤ األداء بين الفريقين وإه��دار كل منهما للفرص التي سنحت له في
هذا الشوط ،حيث كان المنتخب األوزبكي األفضل في أول ربع ساعة من
المباراة ثم سيطر المنتخب الكوري على مجريات اللعب في الربع الثاني
فيما تراجع مستوى األداء وساد الحذر الدفاعي في ربع الساعة الثالث من
هذا الشوط.
وفي الشوط الثاني ،تحسن أداء الفريقين وأهدر كل منهما بعض الفرص
المحققة خصوصا ً في الربع ساعة األخير لينتهي الوقت األصلي بالتعادل
السلبي أيضا ً ليلجأ الفريقان إلى الوقت اإلضافي لمدة نصف ساعة مقسمة
بالتساوي على شوطين.
وف��ي ال��وق��ت اإلض��اف��ي ،سجل س��ون هيونغ مين هدفي ال��م��ب��اراة في
الدقيقتين  104و 119وهي الدقيقة قبل األخيرة في كل من الشوطين
اإلضافيين ليكون الفوز الثمين للنمر الكوري.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1إعالمي لبناني
2 .2حرف أبجدي مخفف ،ألف ،مدينة أميركية
3 .3عاصمة أوروبية ،جزيرة بريطانية ،تال
4 .4مذاهب ،أحسن
5 .5اللقب الديني لآللهة أثينا ،قبّلتا
6 .6صاح التيس ،نهر في الواليات المتحدة ،خاصتي
7 .7آلة في الحياكة ،بشر
8 .8كفر ،نلمسه
9 .9قامرت ،أجابا النداء
1010يقرض المال ،من القوارض ،حرف جر
1111سافكا ً الدم ،أهتم باألمر
1212حرف جر ،إستعدت لألمر ،وهب

1 .1آخر ملوك الغساسنة في بادية الشام
2 .2مدينة تركية ،بلدة لبنانية ،إتهم
3 .3حرف أبجدي ،عاصمة أوروبية
4 .4بطلة فرنسية قديسة ماتت حرقا ً في روان ،أضأت
5 .5بيت الدجاج ،يقفلونه ،متشابهان
6 .6ص ّورا ،ضربنا بالرجل
7 .7وبّخي (باألمر) ،رفاق السن
8 .8سالم ،أهرم هرما ً ناعماً ،زرع
9 .9عائش ،سجن ،سرقا
1010من األحجار الكريمة ،سرق ،أداة جزم
1111مرفأ إيطالي ،يساعد
1212اإلسم السابق لدولة آسيوية ،يشتمان
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،785142369 ،692835147
،218796435 ،341967258
،467583921 ،539214876
،853621794 ،174359682
926478513

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ضهر البيدر ،ام  ) 2هادس،
دي��ر بابا  ) 3رر ،ب��ان ،بحر ) 4
المانيا ،نما  ) 5لمينا ،لواندا ) 6
سيماكس ،يمن  ) 7ضاال ،لوريان

 )8يلو ،يجنده ،تا  ) 9باناما،
ندعمه  ) 10الحرامي  ) 11ايام،
دب ،انبا  ) 12انارت ،امن ،دل.
عموديا:
 ) 1ض��ه��ر ال��ق��ض��ي��ب ،اا ) 2
هارلم ،االمين  ) 3رد ،ميسلون،

اا  ) 4اس��ب��ان��ي��ا ،اام���ر  ) 5ان��ام،
يمل  )6بدني ،الجاحد  ) 7ي ي،
الكون ،ربا  ) 8درب ،وسردنا ) 9
ربحنا ،يهدمان  ) 10ارمنيا ،عين
 ) 11اب ،ادمنتم ،بد  ) 12مال ،ان،
اهمال.

 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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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).
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).
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).

