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العهد يخرج من المناف�سة على لقب النخبة

فوز �صعب لأتلتيكو مدريد على �إيبار و�شالكه ينتزع نقطة من بايرن ميونيخ

يوفنتو�س ي�ستهل م�شواره بانت�صا ٍر ثمين وليفربول ي�ستعيد توازنه �سريع ًا

حقق أتلتيكو مدريد حامل اللقب فوزه األول
ولكن بصعوبة على إيبار الوافد الجديد 1-2
السبت في المرحلة الثانية من الدوري اإلسباني.
وسجل البرازيلي ميرندا ( )1والكرواتي ماريو
ماندزوكيتش ( )25هدفي أتلتيكو ،وأبراهام
( )33هدف إيبار.
وكان أتلتيكو تعادل مع مضيفه رايو فايكانو
 0-0في المرحلة األول��ى .وقدم أتلتيكو مدريد
موسما ً رائ��ع �ا ً فتوج بطالً لليغا ف��ي المرحلة
األخيرة بتعادله مع برشلونة في كامب نو ،1-1
وكان قاب قوسين أو أدنى من إحراز لقب دوري
أبطال أوروبا إذ تقدم حتى اللحظات األخيرة على
ريال مدريد  0-1قبل أن يدرك األخير التعادل
ويحرز لقبه العاشر بفوزه  1-4بعد التمديد.
وحقق أتلتيك بلباو المنتشي من تأهله إلى
دوري أبطال أوروبا فوزه األول أيضا ً على حساب
ضيفه ليفانتي  .0-3وسقط بلباو افتتاحا ً على
أرض ملقة ،لكنه سجل ثالثية على ملعبه «سان
ماميس» أمام  33ألف متفرج حملت توقيع أريتز
أدوري��ز ( )32وإندير إيتوراسبي ( )51وإيكر
مونيايين (.)76
وفي مباراة أخ��رى ،تعادل قرطبة مع ضيفه
سلتا فيغو  1-1على ملعب «آل أرانخيل» أمام
 15982ألف متفرج .وسجل لقرطبة األرجنتيني
فيديريكو كارتابيا ( )60ولسلتا التشيلي فابيان
أوريانا ( ،)52ليرفع األخير رصيده إلى أربع
نقاط من مباراتين.
وخسر إسبانيول أم��ام ضيفه إشبيلية بطل
ال��دوري األوروب���ي (ي��وروب��ا ليغ)  .2-1وتقدم
إشبيلية بهدفين نظيفين سجلهما الكولومبي
كارلوس باكا ( )34ونفيسنتي ايبورا ( 57من
ضربة رأس) ،وقلص األوروغوياني كريستيان
ستيواني الفارق من ضربة رأس أيضا ً (.)61
وتختتم المرحلة األحد بمباريات فياريال مع
برشلونة وديبورتيفو ال كورونيا مع رايو فايكانو،
وري��ال سوسيداد مع ري��ال مدريد ،وإلتشي مع
غرناطة.
وتصدر فالنسيا الترتيب بعد أن حقق فوزه
األول على ضيفه ملقة  ،0-3في افتتاح المرحلة
الثانية من الدوري اإلسباني.
وأح��دث ملقة بعض المشاكل لفالنسيا في
بداية المباراة وحتى طرد العب وسطه سيرخي
داردر بالبطاقة الحمراء ( )27إث��ر مخاشنته
لدانيال باريخو .وأصبحت مهمة أصحاب األرض
أسهل بعد النقص العددي ،وافتتح باكو الكاسر
الذي استدعاه المدرب فيسنتي دل بوسكي إلى
أول تشكيلة بعد خيبة المونديال في البرازيل،
الثالثية إثر عرضية من سيرخي غايا (.)31
ومع نهاية الوقت األصلي من الشوط األول،
أضاف باريخو الهدف الثاني مستفيدا ً من ركلة
حرة ( .)45وفي الشوط الثاني ،اختتم بابلو
بياتي التسجيل بمساندة من الكاسر ( .)56ورفع
فالنسيا الذي اكتفى بالتعادل في افتتاح الموسم،
رصيده إلى  4نقاط تصدر بها الترتيب.
وحقق خيتافي ف��وزه األول وج��اء في ملعبه
وبين جماهيره على حساب ألميريا  .0-1ويدين
فريق المدرب الروماني كوزمين كونترا بهذا الفوز
إلى ألفارو فاسكيز ،العائد إليه مجددا ً بعد انتهاء
إعارته لسوانسي سيتي الوايلزي المشارك في
الدوري اإلنكليزي الممتاز ،إذ سجل هدف المباراة
الوحيد في الدقيقة .29

خيباته في دوري األبطال ،على معظم نجومه،
حتى ال��س��اع��ة ،ف��ي ظ��ل م��ط��اردة الع��ب وسطه
التشيلي أرت��ورو فيدال من مانشستر يونايتد
اإلنكليزي والذي لعب أساسيا ً أمام كييفو.
على ملعب «م��ارك انطونيو بينتيجودي»،
بحث يوفنتوس عن نسيان مبارياته اإلعدادية
غير المقنعة .وغ��اب عن مواجهة فيرونا قلبا
الدفاع أندريا بارزالي المصاب حتى تشرين األول
وجورجيو كييليني الموقوف ،فيما اعتمد أليغري
على المهاجمين األرجنتيني ك��ارل��وس تيفيز
والفرنسي الشاب كينغسي كومان ( 18سنة).
وبكر فريق «السيدة العجوز» بالتسجيل بعد
كرة عن طريق الخطأ لعبها كريستيانو بيراجي
ف��ي مرمى فريقه بعد رأس��ي��ة م��ن األرجنتيني
مارتين كاسيريس إثر عرضية من تيفيز (.)7
في الشوط الثاني ،اشترك تيفيز مع اإلسباني
فرناندو ليورنتي ال��ذي دخل بديالً من كومان
بكرة خطيرة أبعدت في اللحظة األخيرة أمام
مرمى الحارس فرانشيسكو باردي ( .)74وأنقذ
ال��ح��ارس المخضرم ب��وف��ون ببراعة انفرادية
خطيرة لألرجنتيني ماكسي لوبيز كاد يعادل فيها
األرقام ( .)77وبحث كييفو عن هدف التعادل لكن
يوفنتوس حافظ على نقاطه الثالث.
وكانت بداية روما أبرز منافسي يوفنتوس على
اللقب جيدة أيضا ً بفوزه على ضيفه فيورنتينا
بهدفين للبلجيكي نينجوالن ( )28واإليفواري
جيرفينيو (.)3+90
ويسعى نادي العاصمة بقيادة مدربه الفرنسي
رودي غارسيا إلى إحراز لقبه األول منذ 2001
والخامس في تاريخه ،في حين من المتوقع أن
يكون فيورنتينا رابع الموسم الماضي الحصان
األسود للدوري بقيادة مدربه والهداف السابق
فينتشنزو مونتيال ،خصوصا ً بعد أن حافظ على
العب الوسط الكولومبي خوان كوادرادو المتألق
في مونديال .2014

الدوري األلماني

انتزع شالكه التعادل من ضيفه بايرن ميونيخ
حامل اللقب  1-1السبت في المرحلة الثانية
من ال��دوري األلماني التي شهدت فوزا ً تاريخيا ً
لبادربورن على ضيفه العريق هامبورغ .0-3
وافتقد الفريق ال��ب��اف��اري ع���ددا ً م��ن نجومه
بسبب الغصابة وهم الفرنسي فرانك ريبيري
وال��ه��ول��ن��دي آري��ي��ن روب���ن وال��دول��ي باستيان
شفاينشتايغر والظهير البرازيلي رافينيا .كما
لم يشرك المدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال
المدافع الجديد المغربي مهدي بنعطية المنتقل
من روما اإليطالي.
وخ��ط��ف البولندي روب���رت ليفاندوفسكي
المنتقل من دورتموند إلى بايرن الهدف األول
في الدقيقة العاشرة عندما سدد كرة بيسراه من
داخل المنطقة في الزاوية اليمنى للمرمى .لكن
صاحب األرض أدرك التعادل في الدقيقة  62عبر
بينيديكت هوفيديس الذي سدد كرة من مسافة
قريبة في الزاوية اليمنى لمرمى مانويل نوير.
وق��ل��ب ب��اي��ر ليفركوزن ت��أخ��ره مرتين قبل
أن يحقق الفوز على ضيفه هرتا برلين .2-4
وخسر شتوتغارت أم��ام ضيفه كولن بهدفين
للياباني يويا أوساكا ( )22والنيجيري أنطوني

الدوري اإليطالي

استهل يوفنتوس حامل اللقب في المواسم
الثالثة الماضية موسمه بشكل إيجابي عندما
أسقط مضيفه كييفو فيرونا  0-1السبت في
افتتاح الدوري اإليطالي.
وهيمن يوفنتوس بشكل ال مثيل له في الموسم
الماضي ،إذ حقق  33فوزا ً في  38مباراة وتخطى
حاجز الـ 100نقطة ( ،)102لكنه تلقى صفقة
موجعة عندما قرر مدربه أنطونيو كونتي الرحيل
لتدريب المنتخب اإليطالي ،فخلفه في منصبه في
تموز الماضي ماسيمليانو أليغري الذي عرف
خيبات مع ميالن في المواسم السابقة .وتلقى
حامل اللقب ضربة قبل انطالق ال��دوري عندما
أعلن أن صانع ألعابه أندريا بيرلو ( 35سنة)
قد يغيب طيلة الشهر األول من الموسم الحالي
بسبب إصابة في وركه.
وح��اف��ظ يوفنتوس ال��ب��اح��ث ع��ن تعويض

أوغا ( .)33وتعادل فولفسبورغ مع فرانكفورت
بهدفين لمثلهما.
وع � ّوض بوروسيا دورتموند ،وصيف بطل
الموسم الماضي ،بدايته المخيبة على حساب
مضيفه أوغسبورغ بالفوز عليه  2-3في افتتاح
المرحلة الثانية من الدوري األلماني.
وك��ان فريق ال��م��درب ي��ورغ��ن كلوب استهل
مشواره بالسقوط على أرضه أمام باير ليفركوزن
( ،)2-0لكنه تمكن وخارج قواعده من تسجيل
ف��وز أول ب��دا سهالً بعد أن تقدم على مضيفه
بثالثية نظيفة لكن األخير ع��اد إل��ى اللقاء في
الثواني األخيرة وقلص الفارق إلى هدف.

الدوري اإلنكليزي

استعاد ليفربول وص��ي��ف البطل ،ت��وازن��ه
سريعا ً وع��وض سقوطه في المرحلة السابقة
أمام مانشستر سيتي البطل ( ،)3-1وذلك بعدما
ألحق بمضيفه توتنهام هوتسبر هزيمته األولى
للموسم باكتساحه ف��ي معقله «واي���ت ه��ارت
الين»  0-3األحد في المرحلة الثالثة من الدوري
اإلنكليزي.
وظهر فريق المدرب اإليرلندي الشمالي برندن
رودجرز بمنظر مختلف تماما ً عن لقاء المرحلة
الماضية أمام مانشستر سيتي وقد استحق تماما ً
الفوز بهذه المباراة التي شهدت الظهور األول
لالعبه الجديد اإليطالي ماريو بالوتيللي اآلتي من
ميالن مقابل  20مليون يورو ،وهو شارك أساسيا ً
وقدم أداء مقبوال ً قبل أن يخرج في الدقيقة .61
في المقابل ،عاش توتنهام الذي خرج فائزا ً من
مباراتيه األوليين أمام جاريه المتواضعين وست
هام يونايتد ( )0-1وكوينز بارك رينجرز (،)0-4
مباراة صعبة في أول اختبار حقيقي لمدربه
الجديد األرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو.
وبدا ليفربول منذ البداية عازما ً على الخروج
بالنقاط الثالث من هذه المباراة وكاد بالوتيللي
أن يفتتح التسجيل منذ الدقيقة  3بكرة رأسية
إثر عرضية من دانيال ستاريدج لكن الحارس
الفرنسي هوغو لوريس تعملق وحرمه من افتتاح
التسجيل ،لكن ليفربول لم ينتظر طويالً لكي يهز
شباك ح��ارس ليون إثر هجمة سريعة وصلت
عبرها الكرة إلى هندرسون الذي لعبها عرضية
من الجهة اليمنى إلى القائم البعيد لتجد رحيم
ستيرلينغ الذي تابعها في المرمى (.)8
وف��ي بداية الشوط الثاني ،ض��رب ليفربول
مجددا ً وعزز تقدمه من ركلة جزاء نفذها قائده
جيرارد بنجاح بعد خطأ غير واض��ح من نجم
المرحلتين األوليين الوافد الجديد إيريك داير
على جو آلن الذي بالغ في سقوطه داخل المنطقة
(.)49
ول��م ينتظر ليفربول طويالً ليوجه الضربة
القاضية لتوتنهام إثر هجمة لألخير عبر البديل
أندروس تاوسند تمكن الوافد الجديد اإلسباني
ألبرتو مورينو من قطعها في منتصف ملعب
فريقه واالنطالق بها بسرعة هائلة ثم توغل في
الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء قبل أن يسددها في
الزاوية األرضية اليسرى لمرمى لوريس.
وعلى ملعب «فيال ب���ارك» ،واص��ل أستون
فيال بدايته الجيدة بتحقيقه فوزه الثاني وجاء
على حساب ضيفه هال سيتي بهدفين سجلهما

ال�صفاء والنجمة وال�سالم وطرابل�س �إلى ن�صف النهائي

جابريل أجبونالهور ( )14والنمسوي أندرياس
وايمان ( ،)36مقابل ه��دف للوافد الجديد من
إيفرتون الكرواتي نيكيستا ييفاليتش (.)74

قطبا مانشستر في حالة ال
يحسدان عليها

عاش قطبا مدينة مانشستر يوما ً سيئا ً فعجز
مانشستر يونايتد عن النهوض من كبوته في
مطلع الموسم الحالي عندما سقط في فخ التعادل
السلبي أمام مضيفه بيرنلي الصاعد إلى الدرجة
الممتازة ،ومني مانشستر سيتي بهزيمة مفاجئة
في عقر داره أمام ستوك سيتي  1-0في المرحلة
الثالثة من الدوري اإلنكليزي.
على ملعب «تورف مور» ،دفع فان غال بدي
ماريا اآلت��ي قبل أي��ام قليلة بصفقة إنكليزية
قياسية مقابل  75مليون جنيه إسترليني من
ري��ال مدريد اإلسباني ،فقدم أداء مقبوال ً قبل
أن يريحه في الدقيقة  70لحساب البرازيلي
أندرسون ،كما اعتمد مجددا ً على المدافع الشاب
تايلر بالكيت ( 20سنة).
وحصل بيرنلي على فرصة ذهبية الفتتاح
التسجيل لكن تسديدة دايفيد ج��ون��ز ،العب
يونايتد السابق ،من ضربة حرة انفجرت في
عارضة الحارس اإلسباني دافيد دي خيا (.)3
وحاول يونايتد الرد بكرة من الهولندي روبن فان
بيرسي بعد تمريرة من دي ماريا لكن الحارس
أبعدها ( .)15وسعى االسكتلندي سكوت أرفيلد
الختراق منطقة الفريق األبيض لكن تسديدته
ارتدت من الدفاع قبل أن تصل إلى مرمى دي خيا
(.)34
وفي الشوط الثاني ،سعى دي ماريا للوصول
إل��ى الشباك بعد تمريرة من رون��ي لكن دفاع
بيرنلي صمد في وجهه ( ،)52ثم س��دد فان
بيرسي ك��رة خطيرة أن��ق��ذه��ا ال��دف��اع قبل أن
تتخطى خط المرمى ( )59في أبرز فرص يونايتد
بعد االستراحة .وبقي يونايتد األكثر استحواذا ً
على الكرة في الدقائق األخيرة لكنه عجز عن هز
شباك بيرنلي المتواضع الذي أحرز نقطته األولى
بعد خسارتين.
وف��ي ال��م��ب��اراة الثانية على ملعب االتحاد
أمام  45622ألف متفرج حيث شارك المهاجم
األرجنتيني سيرخيو أغ��وي��رو للمرة األول��ى
أساسيا ً مع سيتي ،عاد مدرب ستوك الوايلزي
مارك هيوز الذي أشرف على تدريب مانشستر
سيتي من  2008إلى  2009فائزا ً للمرة األولى
هذا الموسم.
وكان مانشستر سيتي حامل اللقب الموسم
الماضي أك��د أن��ه لن يتنازل عنه بسهولة بعد
عرضه ال�لاف��ت ف��ي مواجهة وصيفه ليفربول
وخروجه فائزا ً  1-3األسبوع الماضي في أول
قمة حقيقية في البطولة هذا الموسم ،بيد أنه
سقط على أرضه بعد انتصارين في أول مفاجأة
حقيقية هذا الموسم.
وفي الشوط الثاني ،وجه السنغالي مامي
بيرام ضيوف ،صفعة قوية لسيتيزينز عندما
انطلق من حدود منطقة جزاء فريقه وركض نحو
 65مترا ً قبل أن يواجه الحارس الدولي جو هارت
ويخدعه من مسافة قريبة بكرة أرضية مفتتحا ً
التسجيل لستوك سيتي (.)58

فقد فريق العهد لقبه بطالً لكأس
النخبة بخسارته المفاجئة أم��ام
طرابلس بهدف نظيف ،في المباراة
التي جمعت الفريقين على ملعب
الصفاء ،ضمن المجموعة الثانية.
وان��ت��ه��ت م���ب���اراة ال��ص��ف��اء مع
ال��راس��ي��ن��غ ب��ال��ت��ع��ادل السلبي في
اختتام منافسات المجموعة األولى،
ليتأهل فريقا الصفاء والنجمة إلى
ال���دور قبل النهائي ،بعد أن حصد
الصفاء  4نقاط (من فوز وتعادل)،
والنجمة  3نقاط (من خسارة وفوز)،
فيما ودّع الراسينغ المسابقة بنقطة
من خسارة وتعادل.
وت��أه��ل ط��راب��ل��س وال���س�ل�ام عن
المجموعة الثانية ،التي تصدرها
األول بأربع نقاط من تعادل وفوز،
يرافقه السالم زغرتا الثاني بنقطتين
م��ن ت��ع��ادل��ي��ن ،وخ����رج ال��ع��ه��د من
المسابقة بتعادل وخ��س��ارة .وفي
الدور قبل النهائي يلعب النجمة مع
طرابلس ،والصفاء مع السالم.
وخ����اض ال��ص��ف��اء م��ب��ارات��ه مع
الراسينغ ،كأنه يؤدي تدريبا ً روتينيا ً
إذ ب��دا واض��ح��ا ً تعليمات ال��م��درب
سمير سعد لالعبيه بخوضها بأقل
جهد ممكن ،وال سيما أن التعادل كان
يكفي الصفاء للتأهل إلى ال��دور قبل
النهائي.
وح��اول الراسينغ التسجيل لكنه
جوبه بدفاع متراص قاده الكونجولي
ب��اب��ي قبل أن ي��ن��ال اإلن���ذار الثاني
ويطرد.
وخاض العهد مباراته مع طرابلس
م��ن دون أي الع���ب أج��ن��ب��ي بعدما
تخلى عن المصري محمد جيالني
الذي خاض معه المباراة األولى أمام
السالم ،علما ً أن الفريق ينتظر التحاق

المصري اآلخر عمرو زكي بصفوفه في
أيلول المقبل بعد إبالله من اإلصابة.
وسيطر العهد على الشوط األول،
ف��ك��ان األح��س��ن ان��ت��ش��ارا ً واألك��ث��ر
استحواذا ً على الكرة ،وأه��در فرصا ً
عدة تكفلها الحارس الشمالي سراج
الصمد نجم اللقاء.
في الشوط الثاني ،تحسن أداء
ط��راب��ل��س ف��ش��نّ الع��ب��وه ع����ددا ً من
الهجمات المنظمة على مرمى الحارس
العهدي محمد سنتينا ،أسفرت إحداها
عن اقتناص هدف الفوز والحسم عبر
المهاجم الغاني مايكل كافو ()80
بكرة «لوب» من فوق الحارس.

تأهل التضامن والغازية
والنبي شيت والساحل

تأهل شباب الساحل إل��ى نصف
نهائي ك��أس التحدي بتعادله مع
األنصار (ال��ذي خرج من المنافسة)
سلبا ً في اختتام مباريات المجموعة

األول��ى من ه��ذه المسابقة .وتصدر
التضامن هذه المجموعة برصيد 4
نقاط يليه الساحل بنقطتين واألنصار
أخيرا ً بنقطة واحدة.
ق��اد المباراة الحكام محمد عبده
وب�ل�ال ال��زي��ن ومحمد ن��اص��ر الدين
ومحمد حداد.
وخطف الشباب الغازية البطاقة
الثانية عن المجموعة الثانية بفوزه
على النبي شيت  0-2مخرجا ً اإلخاء
األهلي عاليه.
وتصدر الفريق الجنوبي المجموعة
برصيد  4نقاط يليه النبي شيت ثانيا ً
بـ 3واإلخاء أخيرا ً بنقطة.
س��ج��ل للفائز ع��ب��دال��ل��ه كانوتي
ومامادو .وقاد المباراة الحكام ماهر
العلي وحسين عيسى وريدان الزهر
ومصطفى دالل.
ويلتقي في نصف النهائي الشباب
الغازية مع شباب الساحل والتضامن
صور مع النبي شيت ،على أن يحدد
االتحاد الملعب الحقاً.

الميادين ي�شارك الجي�ش ال�صدارة
بفوزه على طرابل�س
نجح الميادين ف��ي تخطي عقبة
ضيفه طرابلس الفيحاء بتغلبه عليه
 ،1-2في قمة المرحلة الخامسة من
الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت،
التي أقيمت بينهما على ملعب السد.
وب��ه��ذه النتيجة ع���اد الميادين
ليتصدر الترتيب العام برصيد 12
نقطة حصدها من  4مباريات ،إذ يتقدّم
الجيش اللبناني الذي يملك الرصيد
عينه من النقاط بفارق األهداف فقط.
المباراة لم تكن سهلة على الميادين
الذي بدأها ضاغطا ً بحيث لم يسمح
لخصمه بالخروج من منطقته لتشكيل
الخطورة عليه ،فاقتصرت هجمات
الفريق الشمالي على المرتدات عبر
المهاري أدمون شحادة ،لكن غالبيتها
انتهت عند قاسم قوصان الذي لعبت
خبرته دورا ً مهما ً في قيادة فريقه إلى
هذا الفوز.
وشهد الشوط األول إصابة الميادين
للقائم األي��م��ن ف��ي مناسبتين عبر
الفلسطيني مصطفى حالق ورمزي أبي
حيدر ،لكن الفضل في تحقيق فريقهما
للنقاط الثالث يعود إلى زميلهما حسن
زي��ت��ون ال���ذي س��دد كرتين دقيقتين
ه ّز من خاللهما الشباك وعجز عنهما
الحارس سركيس اسكدجيان.
وف��ي وق��تٍ قلّص فيه كامل الياس
الفارق لطرابلس في الشوط الثاني،
ع��اب الفريقان ال��ت��س� ّرع ف��ي األم��ت��ار
االخ��ي��رة ،ف��أه��در ك� ٌّ�ل منهما ع���ددا ً من

الفرص ،منها لطرابلس عند استخدامه
ال��ـ»ب��اور ب�لاي��ر» ،وأح��داه��ا للميادين
عندما ف� ّرط أبي حيدر بفرصة حسم
اللقاء أمام المرمى المش ّرع.
وعلى رغ��م خ��روج��ه بثالث نقاط
مهمة أمام الخصم األصعب حتى اآلن،
فإن الميادين خسر جهود كريم أبو زيد
الذي طرد بالبطاقة الحمراء المباشرة،
بسبب خشونته مع م��روان زورا إثر
احتكاكٍ حصل بينهما ف��ي منتصف
الملعب في النصف الثاني من اللقاء.
قاد المباراة الحكمان خليل بلهوان
وايلي حكيم وايلي متني (ميقاتياً)،
وراقبها محمود جابر.
وح���� ّل ال��ش��وي��ف��ات ض��ي��ف �ا ً ثقيالً
ع��ل��ى ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة للعلوم
والتكنولوجيا فتغلب عليه ،0-1

على ملعب مجمع الرئيس إميل لحود
الرياضي ،ليحقق ف��وزه الثاني على
ال��ت��وال��ي .وي��دي��ن الشويفات بفوزه
للمخضرم ابراهيم حمود الذي سجل
هدف اللقاء الوحيد.
قاد المباراة الحكمان فادي القارح
وماريو صادر وفادي لطوف (ميقاتياً)،
وراقبها بيار مراد.
وك��ان الملعب عينه ق��د شهد فوز
غانرز ليبانون على مضيفه القلمون
 ،2-4سجلها للفائز علي حمود وسامر
يحيى ومصطفى دوالني ومحمد أبرو،
وللخاسر محمد ضاهر الذي طرد من
المباراة وأيمن خداج.
قاد المباراة الحكمان عباس فحص
وفادي لطوف وايلي متني (ميقاتياً)،
وراقبها بيار مراد.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1عاصمة والي���ة لويزيانا األم��ي��رك��ي��ة ،أداة إح��دى
الحواس
2 .2ضمير منفصل ،افرحها
3 .3مرفأ في الهند ،منازلنا
4 .4تهيأ للحملة في الحرب ،أداة إحدى الحواس ،وارى
في التراب
5 .5مدينة في المكسيك ،إسم موصول
6 .6الوالد ،مرفأ في الجزائر
7 .7مدينة إسبانية ،بلدة لبنانية
8 .8يشتم ،في الوقت الحالي ،سياج
9 .9قبل اليوم ،مدينة في جنوب فنلندا
1010أحصل عليها ،أسيّر
1111ضمير منفصل ،يرقدان
1212صاحب عمل مبدع ،يدعم

1 .1مضيق بين فرنسا وانكلترا يصل بين بحري الشمال
والمانش ،ضمير متصل
2 .2عاصمة والية ماريلند األميركية ،رجاء
3 .3كامل ،يوبخان
4 .4من المحرمات ،نهر في ألمانيا
5 .5مدينة فرنسية ،كاتبنا
6 .6حفر البئر ،أقوم بعمل اتقرب به الى الله ،أصبح األمر
سهالً
7 .7قلنا أننا سنجعله يحصل على مبتغاه ،أوجاع
8 .8من الحيوانات ،خوفنا الشديد ،للتفسير
9 .9سافكات الدم ،تألف
1010عالم باألمر ،فتى يوناني أسطوري عشق صورته
المنعكسة في الماء
1111نشي ،أنت (باألجنبية) ،يسر
1212خبر ،دولة أوروبية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،689125347 ،751364982
،135978264 ،423897516
،968542731 ،274613859
،596781423 ،347256198
812439675

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ش���رم ال��ش��ي��خ ،ص���ور ) 2
انتقم ،ماكنلي  ) 3ني ،اتكلنا ،ون 4
) زنوبيا ،انال  ) 5ال ،مال ،متن ) 6
لبت ،النخيل  ) 7يمران ،النديم ) 8

ليباري ،ابت  ) 9يلو ،ني ،لينا 10
) هو ،جامليه ،رب  ) 11السهاد،
مرحت  ) 12يرما ،نير ،ناي.
عموديا:
 ) 1شانزيليزيه  ) 2رنين،
بم ،ل��وار  ) 3مت ،وانرلو ،لم ) 4

اقابل ،اي ،جسا  ) 5لمتي ،انبناه
 ) 6كامل ،ايمان  ) 7يمل ،انار،
لدي  ) 8خان الخليلي  ) 9كان،
ي��ن ،يهم  ) 10ص��ن ،ام��ل��دان ،رن
 ) 11ولولت ،يبارحا  ) 12رين،
نامت،بتي.

 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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Let’s Be Cops
فيلم كوميدي بطولة جاك
ج��ون��س��ون م���ن اخ�����راج ل��وك
غرينفيلد .م��دة ال��ع��رض 104
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
الس ساليناس ،اب��راج ،سيتي
ك��وم��ب��ل��ك��س ،س��ي��ن��م��ا سيتي،
ديونز).
Teenage Mutant
Ninja Turtles
فيلم تشويق بطولة ميغان
ف��وك��س م��ن اخ����راج ج��ون��اث��ان
ليبسمان .م��دة ال��ع��رض 101
دق��ي��ق��ة ،ABC( .ك��ون��ك��ورد،
ابراج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،اسباس).

The Hundred-Foot
Journey
فيلم درام����ا ب��ط��ول��ة هيلين
ميرين من اخراج الس هالسترم.
مدة العرض  122دقيقة( .سينما
سيتي ،امبير ،اب���ارج،ABC ،
فوكس).
The 7th Dwarf
فيلم تصويري بطولة أوت
وال��ك��س م��ن اخ����راج ب��وري��س
الجينوفاك .مدة العرض 100
دقيقة ،ABC( .اب��راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال ،فوكس).

Into The Storm
فيلم رع��ب بطولة ريتشارد
ارميتاج من اخراج ستيفن كوال.
مدة العرض  89دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،غاالكسي).

