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قمة مبكرة في افتتاح ك�أ�س النخبة بين النجمة وال�صفاء
تنطلق إش��ارة الموسم الكروي الرسمي في
لبنان اليوم السبت في افتتاح كأس النخبة ضمن
القمة التي ستجمع بين حامل لقب بطولة لبنان
النجمة ووصيفه الصفاء ،وإن لم يكن الطرفان
يرغبان في خوض هذه المواجهة في توقيت غير
مناسب ،خصوصا ً للمدرب «النبيذي» ثيو بوكير
و»األصفر» سمير سعد ،اللذين لم يعرفا حتى
اآلن كثيرا ً عن أوراق فريقيهما المخبأة بين أقدام
الالعبين قبل موسم واعد ،استنفرت فيه معظم
الفرق ،فعززت صفوفها بالالعبين المحليين
واألج��ان��ب ،طامحة ف��ي إث��ب��ات حضورها في
ميدان محلي مضطرب بمشاكل متعددة األوجه،
ماديا ً من خالل عجز األندية ،وجماهيريا ً في ظل
عدم تبلور صيغة واضحة لحضور المشجعين،
وإداري��ا ً عانى أكثر من ن��ا ٍد من أزم��ات مختلفة،
معظمها بسبب إحجام بعض المتم ّولين من
رؤساء األندية عن االستمرار في العمل اإلداري.
واح��ت��ف��ظ النجمة ب��م��دي��ره ال��ف��ن��ي الثعلب
األلماني ثيو بوكير أفضل م��درب في الموسم
الماضي ،وج��دد عقد جناحه األيمن السنغالي
سي الشيخ ،وكانت أبرز صفقاته ضم اإليفواري
السينا س��ورو ه��داف ال���دوري الماضي بـ13
إصابة مع ناديه السابق الراسينغ ،واستعادة
مهاجمه حسن المحمد العائد من ماليزيا .ومن
جديده أيضا ً ضم الظهيرين محمد ف��واز (حر)
ومحمد حمود م��ن اإلخ���اء األه��ل��ي عاليه ال��ذي
ح ّل مكان الدولي علي حمام ال��ذي احترف في
إي��ران .كما ضم النجمة الحارس أحمد تكتوك
من اإلخاء أيضاً ،والعبي أكاديمية أتلتيكو شربل
ج���اروش وك�لاودي��و معلوف ،واستعاد أحمد
طهماز من الخيول .وعززت إدارة النادي فرقها
للفئات العمرية عبر ضم مجموعة من الشباب
الصاعدين منهم طارق حمود وزاهر حسن وبالل
ناصر الدين من الشباب العربي ،ويوسف الحاج
من الجبل مجدلبعنا ،وحسن مهنا من أكاديمية
أدفانسد سوكر ،ومصطفى كساب من األنصار.
في المقابل ،استغنى النجمة عن مهاجمه أكرم
مغربي وحارسه محمد دكرمنجي.
وتبدو مجموعة النجمة قوية إذ تضم نخبة من
المنتخب األولمبي أبرزهم علي فحص وحسين
منصور ومحمد مرقباوي وشادي سكاف ومحمود
سبليني.

أم��ا الصفاء ه��ذا الموسم فاستقدم المدير
الفني المحلي سمير سعد ليخلف الروماني تيتا
فاليريو ،وض � ّم الالعب ال��س��وري عبد الرحمن
عكاري من طرابلس ،وجدد عقد مواطنه طه دياب،
واستقدم إبراهيم بحسون ( 24سنة) من النجمة،
ومحمد حمود وقاسم ليال من األنصار ،وجرب في
مبارياته االستعدادية الودية الكونغولي بابي
باسوبيال وال��ب��رازي��ل��ي مارتينوس م��وراي��س.
واستغنى ال��ص��ف��اء ع��ن مهاجمه علي ناصر
الدين المنتقل إلى النبي شيت ،وحمزة سالمي
وعلي السعدي ومحمد حيدر اللذين احترفوا في
العراق.
وف��ي إع���ادة لنهائي ك��أس لبنان الموسم
الماضي ،يلتقي اليوم أيضا ً السالم زغرتا بطل
الكأس مع وصيفه طرابلس على ملعب الصفاء،
ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا ً العهد
ثالث الموسم الماضي.
وحافظ السالم على مدربه الهولندي بيتر
مندريتسما ،وض��م إل��ى صفوفه ه��ذا الموسم
الحارس محمد دكرمنجي من النجمة ،والعب
الوسط عمر زي��ن الدين من الرياضة واألدب،
والمدافع حمزة الخير من الشباب طرابلس .أما

طرابلس فحافظ على مدربه الفلسطيني إسماعيل
قرطام ،وضم مصطفى القصعة وهشام النابلسي
من جاره االجتماعي ،وأكرم مغربي من النجمة.
ويعتمد المدرب الطرابلسي على مجموعة من
الشباب ،يقودها المخضرمون الحارس عبده
طافح واألخ���وان أحمد وأك��رم مغربي ،بعدما
استغنى عن الثالثي السوري عبد الرحمن عكاري
وجهاد الباعور وعمار زكور فضالً عن الفلسطيني
إبراهيم سويدان.
يذكر أن مسابقة كأس النخبة انطلقت عام
 ،1997والنجمة هو أكثر الفرق فوزا ً بلقبها (7
مرات أع��وام  97و 99و 2002و 2003و2004
و 2005و ،)2006فيما فاز بها العهد  4مرات
( 2009و 2011و 2012و ،)2014واألنصار
عامي  98و ،2001والصفاء عامي  2010و،2013
والهومنمن عام  .2000ولم تقم المسابقة عامي
 2007و.2008

شعبان :الصفاء وافق
على انتقال حيدر إلى بغداد

وصرح أمين سر نادي الصفاء هيثم شعبان

ع ّبر عن تقديره لماهية ال�شراكة والتعاون
لموقع «ك���ورة» أن ن��ادي��ه سيوقع ال��ي��وم على
األوراق كافة المتعلقة بانتقال مهاجمه محمد
حيدر إلى بغداد العراقي.
وأش��ار شعبان إلى أن مدة العقد هي موسم
واحد يعود بعده حيدر إلى الصفاء ،وكشف أن
قيمة العقد تقارب الـ 140ألف دوالر أميركي.
وتمنى لالعب الدولي الخلوق التألق والنجاح
في تجربته االحترافية الثالثة بعد أن لعب
في الموسم الماضي لفريقي االت��ح��اد والفتح
السعوديين.
أما في شأن احتراف الثالثي علي السعدي
وحمزة وخضر سالمي فأبدى شعبان عتبه على
نادي نفط ميسان العراقي لعدم تواصله مباشرة
مع ناديه ،لالتفاق على إجراءات انتقال الالعبين،
كاشفا ً عن توجه إدارة الصفاء لمعاقبتهم مسلكياً،
بعد أن تأخروا في االلتحاق باستعدادات الفريق
للموسم الجديد.
وكان بغداد أحرز المركز الثالث في الموسم
الماضي مع مواطنه المدرب ثائر أحمد الذي
فضلت اإلدارة اإلبقاء على مهمته لموس ٍم ثان.

خمسة أجانب مع السالم
في النخبة

سجل السالم بطل كأس لبنان خمسة العبين
أجانب للمشاركة معه في ك��أس النخبة التي
تنطلق اليوم .وق��ال أمين سر النادي الشمالي
شربل عزيزي إن الالعبين المقيدين على قائمة
الفريق في كأس النخبة هم الهولندي ديمتري
أورالندو وهو مهاجم ،والمدافع المصري إبراهيم
سعيد ،والع��ب الوسط اإلي��ف��واري جان باتريك
دوجي باإلضافة إلى العب وسط هولندي آخر هو
بيتو سندلي والغاني جهاد فتال ،وهو من أصول
لبنانية ،ويعمل على حيازة الجنسية اللبنانية.
وكشف عزيزي أن الالعبين الثالثة األوائل هم
األوفر حظا ً باللعب للفريق في الموسم الجديد،
مؤكدا ً أن فريقه لم يقيد أي العب أجنبي جديد
رسميا ً حتى اآلن.
وق��ال عزيزي إن ناديه ك��ان ينتظر وصول
السنغالي عبد الله ف��اي للعب في المسابقة
التنشيطية ،التي تعمد فيها الفرق اللبنانية
الختبار العبيها الجدد.

�أتليتيكو والملكي في مهمة �سهلة وجمهور الكتالوني قلق

الدوري اإلسباني

تشعر جماهير برشلونة بالقلق الشديد على الفريق الذي يخوض
أولى مبارياته في الدوري اإلسباني بالموسم الجديد أمام ضيفه
إلتشي يوم غ ٍد األحد ،في ظل معاناته من العديد من المشاكل.
ووصفت صحيفة «سبورت» اإلسبانية الفريق الكتالوني بأنه
بيت المتاعب .وص��رح لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة:

الجمعية أطلقت التحضيرات وبوتيرة تصاعدية ومن
بينها حملة ترويجية هي األميز لتاريخه ونتاج خبرة
السنوات الماضية المستمدة روحيتها من معنى السالم
الذي ينشده لبنان والعالم ،مؤكد ًة أنه على رغم األجواء
المحيطة نعمل بإرادة وإيمان بضرورة ترسيخ السالم عبر
الرياضة وستكون انطالقة السباق عبر المؤتمر الصحافي
الذي سيعقد يوم األربعاء  27آب الحالي.
وأشارت الخليل إلى أن السنة الحالية كانت روزنامتها
ناشطة إذ جالت في أكثر من دول��ة تحمل قضية لبنان
والسالم من خالل الرياضة ،وقد عرضنا أفالما ً عن سباق
العام الماضي وحملنا اسم مصرف لبنان في كل محطة
وك��ان ت��ج��اوب م��ن قبل المغتربين للمشاركة ف��ي هذا
الحدث.
واختتمت الخليل بالشكر والتقدير إل��ى المجلس
المركزي نوابا ً للرئيس وأعضاء على ثقتهم أيضا ً ون ّوهت
بمواكبة ماريان حويّك.
وكانت المسؤولة عن الحملة الترويجية للسباق
اآلنسة سالم قدمت التفاصيل والعناوين لهذه الحملة
والتي تركز إلى مفهوم السالم والمحبة والركض ،كما قدّم
مدير السباقات في الجمعية السيد ت ّرو عرضا ً للنواحي
التنظيمية واللوجستيّة ،وكشف عن مقترح لمشروع تب ّني
 4عدائين (رجال وسيدات) وإرسالهم لمعسكر خارجي
لمدة  20يوما ً بهدف تعزيز قدراتهم التنافسية.
وكشف السيد ت ّرو أن جمعية بيروت ماراثون رفعت هذا
العام قيمة الجوائز المالية للعدائين المحترفين من 100
ألف دوالر أميركي إلى  250ألف بهدف تحفيز العدائين
المصنفين للمجيء إلى لبنان والمشاركة في السباق ،وهي
خطوة تهدف للحصول على التصنيف الفضي للسباق بعد
التصنيف البرونزي الحالي والذي منح للم ّرة األولى عام
.2010

تعادل فريقي بنك بيروت و�شنزن ال�صيني في الفوت�سال
اآلسيوية الخامسة التي ستقام بين
 25و 30آب الحالي .يذكر أن القرعة
أوقعت الفريق اللبناني في المجموعة
الثانية إل��ى جانب ثالثة ف��رق وهي
«شونبوري بلو واي��ف التايالندي»

حامل اللقب ،و«دابيري تبريز» بطل
إيران ،و«القادسية» بطل الكويت.
وس��ي��خ��وض ب��ط��ل ل��ب��ن��ان أول���ى
مبارياته في البطولة االثنين المقبل
ضد نظيره اإليراني.

ات من ال

«نحن ال نريد سوى أن نعزل أنفسنا عن هذه المشاكل ،وأن نركز في
تحقيق بداية جيدة هذا الموسم».
باإلضافة لغياب سواريز بسبب اإليقاف ،يفتقد برشلونة أيضا ً
إلى خدمات العبه بيدرو رودريغيز الذي يعاني من مشاكل في
المعدة ،ولذلك من المرجح أن يدفع إنريكي بمهاجميه الشابين
ساندرو راميريز ومنير الحدادي اللذين نجحا في هز الشباك خالل
مباراة الفريق الودية أمام ليون المكسيكي االثنين الماضي والتي
انتهت بفوز برشلونة  0 6-على ملعب كامب نو.
ومن المنتظر أن يحرس التشيلي كالوديو برافو عرين الفريق
خالل اللقاء ،في ظل استمرار غياب حارس المرمى األلماني مارك
أندري تيرشتيغن بسبب معاناته من اإلصابة في الظهر.
ويفتتح الموسم الجديد للمسابقة اليوم بلقاء أتليتك بلباو مع
مضيفه مالقة .ويخوض بلباو المباراة بمعنويات مرتفعة عقب
تعادله الثمين  1-1مع مضيفه نابولي اإليطالي في ذهاب الدور
المؤهل لمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ويلتقي إشبيلية مع ضيفه بلنسية في مواجهة صعبة للفريقين،
كما يستضيف غرناطة فريق ديبورتيفو الكورونا ،العائد للعب
في الدرجة األولى ،فيما يخرج إسبانيول لمالقاة مضيفه ألميريا.
ويخوض إيبار ،الصاعد حديثا ً للمسابقة ،أول مباراة في تاريخه
بالدوري اإلسباني عندما يستضيف ريال سوسييداد األحد.
في المقابل ،يستهل فريقا العاصمة اإلسبانية أتليتكو مدريد
(حامل اللقب) وريال مدريد مبارياتهما في المسابقة هذا الموسم
يوم االثنين المقبل ،بسبب خوضهما إياب كأس السوبر اإلسباني
أمس .وتبدو مهمة ريال مدريد سهلة عندما يستضيف قرطبة،
الصاعد أخيرا ً للمسابقة ،على ملعب سانتياغو برنابيو ،وربما
يفتقد الفريق الملكي خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو
في اللقاء ،بسبب معاناته من مشاكل عضلية خالل لقاء الذهاب في
كأس السوبر اإلسباني أمام أتليتكو.
وربما تكون مهمة أتليتكو أصعب من ريال مدريد ،إذ يحل الفريق
ضيفا ً على رايو فايكانو الذي تغلب عليه أتليتكو بصعوبة 2-4
خارج أرضه في الموسم الماضي.

{ أك��د ن��ادي برشلونة اإلسباني أم��س ب��أن نجمه
البرازيلي نيمار أصيب في كاحله خالل التمارين .وأصدر
النادي الكاتالوني بيانا ً جاء فيه« :أنهى نيمار تمارين
الخميس وهو يشعر بأوجاع على مستوى الكاحل ،وقد
أثبتت الفحوصات الطبية إصابته» ،من دون أن يشير
إلى المدة التي سيغيبها عن المالعب.
وتأتي اإلصابة بعد أربعة أيام من حصول نيمار على
الضوء األخضر من أطباء النادي لمعاودة المنافسات،
وذلك إثر اإلصابة التي تعرض لها في ظهره في نهائيات
مونديال  .2014وخ��اض نيمار مباراة ودي��ة االثنين
الماضي ضد ليون المكسيكي وبدا في مستوى جيد إذ
سجل هدفين لفريقه الذي خرج فائزا ً 6-صفر.
{ أوض��ح��ت صحيفة «س��ب��ورت بيلد» األلمانية
الرياضية أن فولفسبورغ ضمن مجموعة من األندية
ال��ت��ي تسعى إل��ى ض��م بودولسكي مهاجم آرس��ن��ال
اإلنكليزي والذي توج مع المنتخب األلماني أخيرا ً بلقب
كأس العالم  2014في البرازيل.
وأشارت التقارير إلى أن غالطة سراي التركي وأندية
من ألمانيا وإنكلترا تسعى إلى التعاقد مع بودولسكي
الذي يرتبط بعقد مع آرسنال حتى .2016
وتعاقد فولفسبورغ الطموح في األسبوع الماضي
مع الدنماركي الدولي نيكالس بيندتنر المهاجم السابق
آلرسنال وذلك في صفقة انتقال حر.

عامل

تشهد المرحلة الثانية من بطولة الدوري اإلنكليزي صداما ً مبكرا ً
بين مانشستر سيتي ،المتوج باللقب في الموسم الماضي ،ووصيفه
ليفربول على ملعب االتحاد في مدينة مانشستر االثنين.
ويسعى الفريقان إلى مواصلة بدايتهما الجيدة في الموسم
الجديد بعدما حققا الفوز في المرحلة األولى للمسابقة ،إذ تغلب
مانشستر سيتي بهدفين نظيفين على مضيفه نيوكاسل يونايتد،
بينما فاز ليفربول بنتيجة  1-2على ضيفه ساوثهامبتون األحد
الماضي.
وحذر المدافع البلجيكي فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي
العبي ليفربول من أنهم سيواجهون صعوبة في المنافسة على
اللقب هذا الموسم في ظل مشاركة الفريق أيضا ً في بطولة دوري
أبطال أوروبا .كما يعتقد كومباني أيضا ً أن البداية الجيدة لفريقه
في المسابقة ستجعله يخوض المباراة على ملعبه أمام ليفربول
بمعنويات مرتفعة.
من جهة أخرى ،وصف التشيلي مانويل بيليغريني المدير الفني
لمانشستر سيتي المباراة بأنها «مواجهة كبرى» وتعهد تجهيز
فريقه جيدا ً للقاء ،لكنه يدرك أنه يتعين عليه إعادة العبيه الذين
شاركوا في كأس العالم الماضية في البرازيل إلى كامل لياقتهم.
وصرح بيليغريني عقب فوز فريقه على نيوكاسل« :من الطبيعي أن
الالعبين الذين خاضوا كأس العالم يشعرون باإلرهاق» .وتابع:
«في الوقت الحالي يوجد لدينا العبون ال يستطيعون اللعب لمدة
 90دقيقة ،ولكننا كنا نلعب أمام منافس قوي بحجم نيوكاسل
على ملعب صعب ،وعلى رغم ذلك أتيحت لهم أول فرصة خطرة في
المباراة بعد مرور  88دقيقة».
ع��ل��ى رغ���م ف���وز ل��ي��ف��رب��ول ال���ذي تحقق ب��ش��ق األن��ف��س على
ساوثهامبتون على ملعب أنفيلد ،إال أن سيمون ميغنوليت حارس
مرمى الفريق ي��رى أن ليفربول س��وف يغتنم الفرصة لتصدير
المشاكل في وقت مبكر من الموسم لمانشستر سيتي .وأوضح
ميغنوليت لصحيفة «ليفربول إيكو»« :ربما تكون مواجهة سيتي
أسهل من لقاء ساوثهامبتون على ملعبنا ،لم نكن نتوقع حقا ً
المستوى الذي سيقدمه ساوثهامبتون تحت قيادة مديره الفني

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أن ما تقوم به
جمعيّة بيروت ماراثون من نشاطات هو مدعاة للفخر
واالعتزاز وإن الشراكة القائمة بين الجانبين لها أبعادها
الوطنية واالقتصادية وك��ذل��ك الرياضية ،إذ أن هذه
النشاطات تقدّم لبنان في صورة حضارية وتعتبر بمثابة
رسالة تؤكد أنّ شعبه متمسك بالحياة وإرادة الوحدة.
وجاء كالم سالمة أثناء استقباله وبحضور المديرة
التنفيذية ل��دى الحاكمية اآلنسة ماريان حويك ،لوفد
جمعية ب��ي��روت م��اراث��ون برئاسة م��ي الخليل رئيسة
الجمعية وأمين سر الجمعية المستشار اإلعالمي حسان
محيي الدين ومدير السباقات السيد وسام ت ّرو واآلنسة
صفا سالم المسؤولة عن الحملة الترويجية لـ«سباق
مصرف لبنان بيروت م��اراث��ون لعام  »2014والمق ّرر
تنظيمه بتاريخ األحد  9تشرين الثاني المقبل.
ورأى أن مصرف لبنان يتعاطى ويعمل مع فريق له
سمة احترافية أك��ان ذلك من خالل العملية التنظيمية
للسباق أو الحملة الترويجية التي اطلعنا عليها ،وتضمنت
عناوين تع ّزز مفهوم السالم والمحبة ودائما ً من خالل
الرياضة كممارسة بدنية وثقافة مبادئ ترتكز إلى الروح
الرياضية .ولفت إلى الدور والجهد الذي تقوم به الخليل
الذي يجعلنا أكثر نؤمن بهذه الشراكة والتعاون ما يجعل
الحدث أيضا ً ذا رسالة اجتماعية في هذا الوقت الذي ي ّمر
فيه لبنان والمنطقة وحالة الغليان النقيض لواقع الحياة
الطبيعية.
واختتم سالمة بتأكيد تمنياته بالنجاح للسباق وأن
تكون الظروف مواتية ليأخذ الحدث حقه من المواكبة
والمتابعة المحلية والخارجية والشهرة التي يستحقها
والتي تساهم بشك ٍل كبير في إضفاء صورة حقيقية عن
المجتمع اللبناني.
من جهة أخرى ،شكرت الخليل لسالمة هذه الثقة الكبيرة
والتي تر ّتب مسؤوليات بحجم هذه الثقة ،وأشارت إلى أن

تعادل فريق بنك بيروت الرياضي
مع فريق شنزن بطل الصين ()2-2
في مباراة ودي��ة في الفوتسال التي
أق��ي��م��ت أم���س ف��ي م��دي��ن��ة شانغدو
الصينية ،استعدادا ً لبطولة األندية

�صدام مبكر بين مان�ش�ستر �سيتي وليفربول

الجديد والعبيه الجدد» .وأض��اف ميغنوليت« :ولكننا ن��درك ما
ينتظرنا في لقاء سيتي ،إن األم��ور ستكون مختلفة تماماً ،إنهم
يمتلكون كوكبة من النجوم ،وستكون المواجهة صعبة معهم بال
شك ،ولكن ال ننسى أننا كنا نتنافس معهم للحصول على اللقب في
الموسم الماضي ،ونتطلع لحصد النقاط الثالث يوم االثنين».
في المقابل ،تعهد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني
لتشيلسي اإلبقاء على حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا في
قائمة الفريق األساسية في لقاء الفريق مع ضيفه ليستر سيتي
السبت ،على رغم الشائعات التي أثيرت أخيرا ً حول رغبة الحارس
اآلخر بيتر تشيك في الرحيل عن تشيلسي ،إذا لم يصبح الحارس
األساسي للفريق اللندني.
وأبدى مورينيو سعادته بالمستوى الذي قدمه اإلسباني سيسك
فابريغاس المنتقل حديثا لتشيلسي من برشلونة اإلسباني ،خالل
فوز الفريق ( )1-3على مضيفه بيرنلي في المرحلة الماضية.
ويخوض آرسنال مواجهة صعبة أخرى عندما يخرج لمالقاة
مضيفه إيفرتون ،بينما يستضيف توتنهام فريق كوينز بارك
رينجرز ،فيما يحل مانشستر يونايتد ضيفا ً على سندرالند .ويرغب
الهولندي لويس فان غال المدير الفني ليونايتد في استعادة
التوازن لفريقه مرة أخرى عقب تلقيه خسارة مفاجئة أمام ضيفه
سوانسي سيتي السبت الماضي.
وانضم األرجنتيني ماركوس روخو ،الذي انتقل أخيرا ً ليونايتد،
إلى تدريبات الفريق مباشرة ،فيما قال دارين فليتشر نجم الفريق أن
مانشستر يونايتد لديه حاليا ً مجموعة من النجوم الذين يمتلكون
الشخصية القوية لصناعة الفارق.

�سالمة ّ
اطلع من الخليل على الحملة الترويجية
ل�سباق «م�صرف لبنان بيروت ماراثون »2014
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{ وجه الدولي البرازيلي داني ألفيش انتقادات الذعة
إلدارة نادي برشلونة على خلفية رغبتها في التخلي
عن خدماته ،مشددا ً على أن عقده مع النادي الكاتالوني
يمتد حتى عام .2016
وعبر ألفيش عن خيبة أمله خالل مؤتمر صحافي عقد
أول من أمس بقوله« :لم أشعر بالدعم من قبل النادي
والجمهور عندما نشرت أخبار معينة في الصحف ،أعلم
أن تلك الصحف يجب أن تتكهن بأنباء من أجل البيع،
ولكن عدم شعوري بدعم النادي كان أمرا ً محزناً ،لدي
معلومات أن النادي وضع اسمي في سوق االنتقاالت
وكان ينوي جلب العبين آخرين».
تأتي تصريحات المدافع البرازيلي في ظل تعاقد
برشلونة مع مواطنه دوغ�لاس بيريرا المدافع األيمن
لفريق ساو باولو مع اإلبقاء عليه في البرازيل معارا ً
لناديه األصلي لمدة موسم واح��د .ويبدو أن النادي
الكاتالوني صرف النظر ،أقله في الوقت الحالي ،عن بيع
آلفيش ال سيما مع قرار محكمة التحكيم الرياضي باإلبقاء
على عقوبة الفيفا ضد النادي والتي تقضي بمنعه من
إبرام أي تعاقد مع العبين جدد خالل عام .2015
وانضم آلفيش إل��ى برشلونة ع��ام  2008آتيا ً من
إشبيلية ،قبل أن يحقق مع البالوغرانا لقب  16بطولة
محلية وقارية ودولية من بينها لقبان في دوري أبطال
أوروبا وأربعة ألقاب في الليغا.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1فلكي عربي إشتهر عند علماء الغرب بكتابه «كتاب
المواليد»
2 .2خاصتي ،إزدرد الطعام ،يبرم الحبل
3 .3شاعر أموي كنيته أبو خزرة ،أقرأ ،متشابهان
4 .4إسم يطلق على قارتين معاً ،أح ّل محل
5 .5ظهر السفينة ،بلدة لبنانية ،أحسنت إلى
6 .6جزيرة بريطانية ،كان شديد الخصومة
7 .7دولة أميركية ،ضمير متصل
8 .8للنفي ،منطقة في أوروبا الوسطى بين نهري الرين
والفيستول
9 .9الشديد السواد ،مسكن الرهبان
1010فلوس ،أدافع عن ،سقي
1111ضعف ،حرف نصب ،دخلت فجأة
1212يتعلم ،أعلى قمة ف��ي األردن ،أكبر وأش��ه��ر مدن
التاريخ القديم

1 .1مسجد في دمشق شيده الوليد بن عبد الملك مكان
كنيسة يوحنا المعمدان
2 .2عاصمة عربية ،عائلة فلكي فرنسي راحل إشتهر
بدراسة النجوم السيارة
3 .3يرتال ،أرشد
4 .4بلدة لبنانية ،أجل األمر ،ركيزة
5 .5متشابهان ،مدينة في غربي باريس
6 .6يهنئ بالعيد ،نزيل األثر
7 .7أمعنتا النظر ،أبو البشرية
8 .8مدينة فرنسية ،أقرضهما المال
9 .9خالف ثقلوا ،در ،يمنح
1010اول يترك ،نبسط ،أمر عظيم ،إسم موصول
1111دولة أوروبيةّ ،
ينظم
1212يقطع ،أنحت القلم

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،462398517 ،185472936
،637829451 ،793651842
،819745263 ،524136798
،971264385 ،256983174
348517629

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 )1غسان كنفاني )2 ،انجه،
دام��ت ،وا )3 ،م��ح��ارب ،تراتيل،
 )4بار ،دينت ،ملم )5 ،يريفان،
ناتال )6 ،ايار ،مدا ،حتي )7 ،نب،

ان )8 ،اسرحدون ،نل )9 ،يدقا،
اميون )10 ،برا ،ذمت ،ليما)11 ،
يبرحا ،رات )12 ،برقوق نيسان.
عموديا:
 )1غ���ام���ب���ي���ا ،ل��ي��ب��ي��ا)2 ،
س��ن��ح��اري��ب ،درب )3 ،اج��اري��ا،

اق��ارب )4 ،نهر ،فرنسا ،ح��ر)5 ،
بدا ،بر ،ذاق )6 ،ند ،ينم ،حلم)7 ،
قاتن ،دود ،ت��رق )8 ،امرتنا ،وا،
ان )9 ،نتأ ،انملتي )10 ،تمتحن،
ي ي )11 ،وي�لات ،نومنا)12 ،
عالم ليس لنا.

 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

7

4

9

5
7

6
2
4

3

4

7
3
2

9
8

9
4

2

5

2

3
1
6

8
3

8

6

4

Guardians of the
Galaxy
فيلم تشويق بطولة كريس
ب��رات من اخ��راج جايمس غان.
م����دة ال���ع���رض  121دق��ي��ق��ة.
( ،ABCكونكورد ،ابراج ،سيتي
كومبلكس ،سينما سيتي).
Lucy
فيلم تشويق بطولة سكارلت
ج��ون��س��ون م���ن اخ�����راج ل��وك
بيسون .مدة العرض  89دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،ديونز).
Pudsey the Dog
فيلم كوميدي بطولة دايفد
وليامز م��ن اخ���راج نيك م��وور.
مدة العرض  87دقيقة( .سينما
سيتي ،فوكس ،كونكورد،ABC ،
الس ساليناس ،سينمال).

The Expendables 3
ف���ي���ل���م ت���ش���وي���ق ب��ط��ول��ة
سيلفاستر ستالون من اخراج
باتريك هوغس .م��دة العرض
 126دقيقة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،اب��راج ،سيتي
كومبلكس ،ديونز ،اسباس).
Barbie And The
Secret Door
فيلم ت��ص��وي��ري م��ن اخ��راج
ك���ارن ل��وي��د .م��دة ال��ع��رض 81
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
ساليناس ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال).

