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التر�شيحات للتويج بالكرة الذهبية ـ :2014
رونالدو ومي�سي �أ ّو ًال ويليهما مولر ودي ماريا وكو�ستا

المرحلة الثانية من بطولة لبنان ل�سيارات الـ«:»4×4
ً
و�سام �صليبا ً
و�صيفا
بطال ...وجورج زيادة

عامل

منوع

ات من ال

{ يسعى المدّعي العام اإلسباني إلى إنهاء التحقيقات حول ض ّم
برشلونة النجم البرازيلي نيمار قبل أعياد الميالد ،إذ يتبقى فقط تقرير
من وزارة المالية حول المبلغ الذي دفعه النادي اإلسباني لسانتوس،
وكيف ُس ّجل هذا المبلغ في حسابات النادي الكتالوني.
وذ ّك��رت مصادر قضائية أنّ المدّعي العام في المحكمة الوطنية
خوسيه بيرالس ال يسعى إلى طلب مزيد من اإلجراءات عقب إدالء والد
نيمار ومدير برشلونة المالي نيستور آميال بشهادتيهما في األول من
الشهر الحالي ،والبيانات المتاحة التي تجعل القضية جاهزة إلمكانية
إغالق التحقيق من جانب القاضي بابلو روز ،وبدء محاكمة شفهية.
وتتعلّق الوقائع المحتملة بسبب ض ّم نيمار بتهم ته ّرب ضريبي
بحق برشلونة ورئيسه السابق ساندرو روسيل كممثل للنادي ،إذ
يؤكد برشلونة أنّ قيمة الصفقة  57مليون يورو ،لكن هناك شكوكا ً في
أنّ المبلغ أكبر بكثير .وت ّم التح ّقق من الجريمة األولى إلى ح ّد كبير،
إذ إن برشلونة لم يدفع شيئا ً لوزارة المالية حينذاك ،وق ّرر عقب فتح
القضية دفع  13.5مليونا ً لمصلحة الضرائب بنصيحة من مستشاره
المالي ،لكن المصادر تؤ ّكد أن��ه على رغ��م ه��ذا المبلغ ،لم يعترف
بارتكاب الته ّرب .ويمكن أن يواجه روسيل عقوبة السجن لسنتين عن
كل جريمة.
{ قال ديدييه ديشان ،مد ّرب منتخب فرنسا األول لكرة القدم ،إن
مشاركة كريم بنزيمة في المباراة الودّية أمام أرمينيا اليوم الثالثاء لم
تتأكد بعد ،بسبب معاناته من إصابة خفيفة في القدم.
وقال ديشان في مؤتمر صحافي« :االمر ليس سيئا ً ج ّداً .لن يتد ّرب
يحصل المهاجم المتألق أندريه بيير جينياك على
بنزيمة اليوم .وربما
ّ
فرصة اللعب مدّة أطول أمام أرمينيا ،إذ يفترض أن يلعب مدة أطول
من المباراة أمام البرتغال».
وشارك جينياك بديالً عن بنزيمة في الدقيقة  90من المباراة التي
انتهت بفوز منتخب فرنسا على نظيره البرتغالي  2ـ  1يوم السبت
الماضي في باريس .وتستضيف فرنسا نهائيات بطولة أوروبا ،2016
وتأهّ لت تلقائيا ً للبطولة التي سيشارك فيها  24منتخباً.

 3ـ آنخيل دي ماريّا
قدّم طبق المعكرونة األرجنتينية صاحب السنوات
الـ 26مستوى مذهالً للغاية مع النادي الملكي ريال
مدريد ،وساهم بشكل مباشر في صعود الميرينغي إلى
نهائي دوري األبطال وتحقيق النجمة العاشرة ،إضافة
إل��ى صناعته ع��ددا ً من األه��داف في الليغا ،وال ننسى
المستوى المذهل الذي قدّمه في المونديال البرازيلي
األخير.
وحصل دي ماريّا على جائزة أفضل العب في نهائي
دوري األبطال الذي أقيم على األراض��ي البرتغالية في
لشبونة.
ميسي
 4ـ ليونيل ّ
ُيعتبَر البرغوث األرجنتيني صاحب الكرة الذهبية
أربع مرات (أع��وام 2009 :و 2010و 2011و،)2012
المنافس األول لصاروخ ماديرا على الكرة الذهبية،
سجل ميسي  41هدفا ً في  46مباراة خالل الموسم
إذ ّ
الماضي بمعدل  0.89هدف في المباراة الواحدة ،إضافة
إلى احتالله المركز الثاني في ترتيب أندية الليغا خلف
البطل أتلتيكو مدريد .كما ت� ّوج ميسي بجائزة أفضل
العب في المونديال البرازيلي األخير على رغم المستوى
الهزيل الذي ظهر به في البطولة.
 5ـ توماس مولر
يدخل الالعب األلماني ( 26سنة) صراع النجوم على
الفوز بالكرة الذهبية ،متسلّحا ً بلقب بطولة كأس العالم
الختامي
 2014بعد الفوز على األرجنتين في المشهد
ّ
بهدف غوتزه في األشواط اإلضافية.
وح ّقق مولر لقب َْي ال��دوري األلماني والكأس ،فضالً
عن احتالله المركز الثاني في قائمة هدّافي كأس العالم
برصيد  5أه �دّاف خلف الكولومبي جيمس رودريغيز
هدّاف البطولة برصيد  6أهداف.

كشفت شبكة « »ESPNالبريطانية صباح أمس عن
أسماء المرشحين الخمسة للتتويج بجائزة أفضل العب
في العالم «الكرة الذهبية» لموسم .2014
وغاب عن القائمة عدد من الالعبين ،أبرزهم السويدي
والع���ب «ب��اري��س س���ان ج��ي��رم��ان» ال��ف��رن��س��ي زالت���ان
ابراهيموفيتش ،فيما دخل المنافسة الهدّاف األلماني
ّ
مؤخرا ً ببطولة كأس العالم 2014
توماس مولر المت ّوج
التي أقيمت في البرازيل.
ّ
المرشحة للتتويج بالكرة الذهبية
وجاءت األسماء
على النحو التالي:
 1ـ كريستيانو رونالدو
ت��ص�دّر ال�لاع��ب البرتغالي وه���دّاف ال��ن��ادي الملكي
اإلسباني القائمة ،وذلك بعد تتويجه بلقب كأس ملك
إسبانيا ودوري أبطال أوروب���ا ،إضافة إل��ى اختياره
كأفضل العب في أوروبا ،وحصوله على جائزة الهدّاف
في الليغا اإلسبانية ودوري أبطال أوروبا.
وسجل رونالدو البالغ من العمر  29سنة 13 ،هدفا ً
ّ
في الجوالت السبع األولى من الدوري اإلسباني ،ويبقى
ّ
المرشح األ ّول للتتويج بالجائزة للسنة الثانية على
التوالي والثالثة في حياته .إذ ت ّوج في  2008و..2013
 2ـ دييغو كوستا
ساهم الالعب البالغ من العمر  26سنة ،بتتويج
أتلتيكو مدريد بلقب الدوري اإلسباني كاسرا ً بذلك احتكار
اللقب لمدة طويلة من قبل ريال مدريد وبرشلونة .وصعد
كوستا بالروخي بالنكوس رفقة زمالئه إلى نهائي دوري
أبطال أوروبا الذي خسره أمام الجار ريال مدريد  4ـ  1في
نهائي لشبونة المثير ،قبل أن ينتقل إلى البلوز تشيلسي
ّ
صيف السنة الحالية بعقد يمتد لـ  5سنوات مقابل 40
وسجل كوستا مع البلوز تشيلسي  7أهداف
مليون يورو.
ّ
في المباريات األربع األولى التي خاضها مع الفريق.

{ ه ّنأ رئيس الوزراء اإليطالي السابق ،مالك نادي «أي سي ميالن»،
مواطنه كارلو آنشيلوتي على التتويج بدوري األبطال الموسم الماضي
مع ريال مدريد اإلسباني ،مشيرا ً إلى أنّ المد ّرب المخضرم قدّم النصح
لـ«الروسونيري» بخصوص عدد من الصفقات قبل بداية الموسم
الحالي.
وقال برلسكوني في تصريحات نشرتها صحيفة «الغازيتا ديللو
سبورت» أم��س« :كارليتو كان من ضمن مستشارينا خالل سوق
االنتقاالت ،ك��ان قريبا ً م ّني وآدري��ان��و جالياني ،ومنحنا رأي��ه في
خصوص صفقات دييغو لوبيز وآلِكس رودريغو دياس دا كوستا
وجيريمي مينيز».
وأع��رب رئيس ميالن من ناحية أخ��رى عن قناعته ب��أنّ الفريق
سيستعيد دور البطولة الذي غاب عنه خالل السنوات األخيرة في
إيطاليا وأوروبا والعالم.
واعتبر برلسكوني أن فريقه شهد تجديدات أكثر من مواطنيه
يوفنتوس وروم��ا بهدف العودة بـ”صورة سريعة” للمنافسات
األوروبية.
يخص المدير الفني الجديد للفريق ،فيليبو إنزاغي ،أضاف
وفي ما
ّ
برلسكوني« :إنه يعمل بصورة جيدة للغاية ،ويرغب في تحقيق
االنتصارات ،ونجح في إضفاء صبغة من التجديد على الفريق بشكل
مستمر».
{ كشف ماتياس سامر ،المدير الرياضي لفريق «بايرن ميونخ»
األلماني ،عن احتمال ع��ودة النجم باستيان شفاينزتايغر ،العب
العمالق البافاري إلى المالعب مجدّدا ً قبل نهاية عام  ،2014مشيرا ً
ّ
المبشر بسرعة
إلى أن البرنامج العالجي للتايغر حاليا ً يسير بالشكل
عودته.
ففي تصريحات لصحيفة «كيكر» األلمانية أمس قال سامر« :ما من
سبب يجعل باستيان عاجزا ً عن اللعب معنا قبل نهاية  .2014عودته
هذه السنة مطروحة بق ّوة».
وكان شفاينزتايغر ،قائد المنتخب األلماني الجديد ،قد غاب عن
«بايرن ميونخ» بعد إصابته عقب المونديال في الركبة ،وطالب طبيب
البافاري بضرورة ابتعاده لمدة ال تقل عن ستة أسابيع (في شهر آب)
عن المالعب حتى يستطيع التعافي ،ث ّم العودة إلى المالعب.
وكانت الصحافة األلمانية قد سردت تقارير أشارت فيها إلى أن
صاحب السنوات الـ 31لن يعود قبل الدور الثاني من البوندزليغا
في أواخر شهر كانون الثاني ،إال أن سامر نفى األمر بقوله« :باستيان
يسير بحسب الخطة الموضوعة ،والتقدّم ملحوظ في شفائه».
أما عن تياغو آلكنتارا المصاب ،والذي بدأ بالعودة تدريجياً ،فقد
طالب سامر ـ أسطورة دورتموند ـ بضرورة عدم التس ّرع بإقحامه في
تشكيلة البافاري ،واعتبر الصبر عليه ضروريا ً حتى ال تتفاقم اإلصابة
ويبتعد عن المالعب لمدّة أطول ويخسر البايرن ركنا ً أساسيا ً من
أركانه.
وختم سامر تصريحاته لـ«كيكر» قائالً« :يتقدّم تياغو ببطء وبال
تس ّرع ،اآلن علينا أن ندمجه م ّرة أخرى ،ولكننا نبحث عن فعل ذلك
بعناية كي ال يُصاب م ّرة أخرى».

ديوكوفيت�ش و�سيرينا في �صدارة ت�صنيف التن�س
وفيدرر و�شارابوفا يوا�صالن المطاردة
ل��م يشهد التصنيف الجديد
لالعبات التنس المحترفات أيّ
تغيير تقريبا ً أمس ،بينما احتفظت
سيرينا وليامز بالصدارة بفارق
كبير عن غريمتها الروسية ماريا
شارابوفا.
وكان التغيير الوحيد في قائمة
الالعبات العشر األو َليَات عالمياً،
تبادل البولندية آنيسكا رادفانسكا
م��رك��زه��ا م��ع ال��ك��ن��دي��ة يوجيني
بوشار ،وأصبحت رادفانسكا في
المركز السادس تليها بوشار.
ول��دى األميركية وليامز 8645
نقطة ،أي ما يزيد بنحو َ
ألف ْي نقطة
على ش��اراب��وف��ا ،بينما احتفظت
الرومانية سيمونا هاليب بالمركز
ال��ث��ال��ث ،وج���اءت التشيكية بترا
كفيتوفا في المركز الرابع .وبقيت

الصينية ل��ي ن��ا بطلة أستراليا
المفتوحة في المركز الخامس ،على
رغ��م أنها أعلنت اعتزالها التنس
الشهر الماضي.
وأكملت الصربية آنا إيفانوفيتش
والدنماركية كارولين وزنياكي
واأللمانية آنجليكه كيربر قائمة
الالعبات العشر األو َليَات.

تصنيف الرجال

تقدّم روج��ر فيدرر إل��ى المركز
ال��ث��ان��ي ف��ي التصنيف العالمي
لالعبي التنس المحترفين أمس،
مستفيدا ً من فوزه ببطولة شنغهاي
ل�لأس��ات��ذة األح���د ال��م��اض��ي على
الفرنسي جيل سيمون.
وتبادل السويسري روجر فيدرر
موقعه مع اإلسباني رفائيل نادال

الذي تراجع إلى المركز الثالث ،كما
تبادل الكرواتي مارين شيليتش
بطل «أميركا المفتوحة» موقعه
مع الكندي ميلوش راونيتش في
التغيير الوحيد اآلخ��ر في قائمة
الالعبين العشرة األوائل.
وأص��ب��ح شيليتش ف��ي المركز
الثامن ،يليه راونيتش في المركز
ال��ت��اس��ع ،ث�� ّم البلغاري غريغور
ديميتروف في المركز العاشر .فيما
احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش
بموقعه ف��ي ص����دارة التصنيف
ال��ع��ال��م��ي ،كما ج��اء السويسري
ستانيسالس واورينكا في المركز
ال���راب���ع ،يليه اإلس��ب��ان��ي ديفيد
فيرير ،والياباني كي نيشيكوري،
والتشيكي ت��وم��اس برديتش في
الترتيب.

أحرز السائق وسام صليبا على «جيب شيروكي» لقب
سباق «كريتيريوم لبنان الواحد والعشرين لمركبات الدفع
الرباعي  »4×4الذي ّ
نظمه النادي اللبناني للسيارات
والسياحة في فالوغا .ويندرج السباق ،الذي أقيم في ظ ّل
طقس خريفي بارد وأمام جمهور غفير من هواة الرياضة
الميكانيكية ،ضمن إطار المرحلة الثانية من بطولة لبنان
لمركبات الدفع الرباعي للعام الحالي.
واحت ّل السائق ج��ورج زي��ادة على «جيب شيروكي»
المركز الثاني بفارق نحو نصف ثانية ،وم��ارك شدياق
المركز الثالث على «جيب شيروكي» بفارق ثانية ونصف
الثانية عن األول .وتض ّمنت المسابقة طلعة تجريبية
مسجل في
وث�لاث طلعات رسمية ،واع ُتمِد أفضل وقت
ّ
الطلعات الثالث إلعالن الترتيب العام النهائي .وجاءت
النتائج على الشكل التالي:
 1ـ وسام صليبا 2.39.19 :دقيقة.

 2ـ جورج زيادة 2.39.79 :دقيقة.
 3ـ مارك شدياق 2.40.62 :دقيقة.
 4ـ رواد حاطوم 2.40.88 :دقيقة.
 5ـ كميل تنوري 2.43.07 :دقيقة.
 6ـ ح ّنا أبي ح ّنا 2.59.54 :دقيقة.
 7ـ سليمان ّ
خطار 3.17.85 :دقيقة.
ّ
وف��ي الختام ،وزع عضو بلدية فالوغا وجيه حريز
ّ
المنظم غابي
ومدير لجنة رياضة السيارات في النادي
كريكر ،ومسؤولو السباق ،الكؤوس على الفائزين .ونال
السائق سليمان خطار كأس فئة السائقين المخضرمين.
ّ
المنظم ،درعا ً تذكارية لحريز،
وسلّم كريكر ِباسم النادي
عربون محبة وتقدير.
ّ
خطار
وت��زام��ن السباق م��ع بلوغ السائق سليمان
السبعين من عمره ،إذ فاجأه الحاضرون بقالب من
الحلوى ُقطِ ع وسط أجواء احتفالية.

�أبو ر�شيد يحرز ك�أ�س لبنان للد ّراجات الهوائ ّية
أح��رز الالعب الياس أب��و رشيد،
بطولة لبنان لسباق ال��د ّراج��ات
الهوائية الجبلية لسنة  ،2014وأحرز
لقب سباق ك��أس لبنان ل��د ّراج��ات
الطرق الذي ّ
نظمه االتحاد اللبناني
للد ّراجات ،بمشاركة العبي النخبة
في الجمعيات االتحادية اللبنانية.
انطلق السباق من طبرجا ،نحو
شكا ومنها إلى جبيل ،ثم صعودا ً إلى
ع ّنايا حيث نقطة الوصول.
وف���از ال�لاع��ب ال��ي��اس اب��و رشيد
(آتلتيكو ب��ي��روت) مجتازا ً مسافة
السباق البالغة  82.50كيلومترا ً
بساعتين و 39دقيقة و 30ثانية،
متقدّما ً على ال�لاع��ب عبد الله اآلر
(الشبيبة سلعاتا) بـ 6دقائق و36
ثانية ،والالعب زاهر الحاج (آتلتيكو
بيروت) بـ 8دقائق و 31ثانية ،فيما
ح ّل العب «الشبيبة سلعاتا» كمال

شعبان ف��ي المركز ال��راب��ع بفارق
 13دقيقة و 16ثانية عن الفائز في
السباق.
تخلّل السباق حادث بين الالعبين
غارو كيليشيان (هومنتمن طرابلس)
ويوسف ناضر (هومنتمن بيروت)
وتو ّقف السباق لما يزيد عن سبع
دقائق.
وكان السباق قد انطلق بمشاركة
ق���وى األم���ن ال��داخ��ل��ي ال��ت��ي أ ّم��ن��ت
الطريق ،فيما رافقت سيارات الصليب
األح��م��ر المتسابقين ط��وال مسافة
السباق ،وتو ّلت معالجة اإلصابات
ون��ق��ل ال�لاع��ب��ي��ن ال��م��ص��اب��ي��ن إل��ى
مستشفيات المنطقة للعالج.
أما نتائج السباق الفنية فجاءت
على الشكل التالي:
 1ـ الياس أب��و رشيد :ساعتان
و 39د و 30ث.

 2ـ عبد الله اآلر :ساعتان و 46د
و 7ث.
 3ـ زاهر الحاج :ساعتان و 48د
وثانية.
 4ـ كمال شعبان :ساعتان و52
د و 46ث.
 5ـ ريمون حبيقة :ساعتان و59
د و 12ث.
 6ـ يوسف ناضر :ثالث ساعات
ودقيقنان و 19ث.
ّ
وينظم االتحاد اللبناني للد ّراجات
السباق التذكاري السنوي لألخوين
زادوريان (سباق ض ّد الساعة) يوم
األحد في  26تشرين األول الحالي
ل�لاع��ب��ي ال��ن��خ��ب��ة ف��ي الجمعيات
االت����ح����ادي����ة ،ب��ي��ن ن��ه��ر ال��م��وت
وب��ع��ب��دات ،على أن يلي السباق
بروتوكولي في ملعب بلدية
احتفال
ّ
بر ّمانا.

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 .1مدينة مصرية
2 .2مدينة إيطالية ،أحضرت
3 .3عائلة ،عاصمة آسيوية ،حرف أبجدي مخفف
4 .4مدينة فلسطينية ،صارع
5 .5وضعا خلسة ،فاتح مغولي حفيد جنكيزخان
6 .6نخفي الخبر ،يجمع ،ذهب
7 .7فتى يوناني أسطوري عشق صورته المنعكسة في
الماء ،أمسيات
8 .8نعالج ،أطأ عليه
9 .9مقياس مساحة ،بركان مشتعل في أيسلندا شرق
ريكيافيك ،يص ّر
1010بدون إنقطاع ،نجاري بالحديث
1111جزيرة في جنوب الفيليبين ،حب
1212أحرف متشابهة ،دولة أوروبية

1 .1دولة عربية ،آسفة
2 .2مدينة على المتوسط في خليج اسكندرون
3 .3قادم ،سلسلة جبال شمال المجر ،أمر فظيع
4 .4عاصمة أميركية ،لمسوهما
5 .5أحصل عليه ،أحرف متشابهة ،ضمير متصل
6 .6مدينة في األرجنتين ،تمام الشيء
7 .7يسبّح الله ،للتعريف ،نعم (باألجنبية)
8 .8إبن ،ناعم الملمس
9 .9غنجك ،أنت (باألجنبية) ،اإلله القمر لدى السومريين
اآلشوريين
1010إله ،إسم يطلق على قارتين معا ً
1111يهمل ،من الخضراوات
1212إفرحي ،مسدس

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،152389476 ،638147529
،361792845 ،497256183
،274865931 ،985431762
،829573614 ،716924358
543618297

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ك��ع��ب ب��ن زه��ي��ر ،اي ) 2
اي��ن��ار ،ري��ف��ون  ) 3ل��ت ،نسنده،
اس��د  ) 4يالتا ،انين  ) 5فتن،
ياس ،ميتا  )6در ،بتاح ،ن ن ) 7

رينوار ،ليما  ) 8نس ،مان ،ومأ ) 9
يجالس ،لميت  ) 10انب ،تعالج،
اب  ) 11الديار ،لينا  ) 12منحا،
ميالنو.
عموديا:
 ) 1كاليفورنيا ) 2عيتات،

يسجنان  ) 3ب��ن ،لندن ،ابلح ) 4
بانت ،روم��ل ،دا  ) 5نرساي ،ستي
 )6زين ،ابرم ،عام  ) 7داست ،االري
 ) 8يرهن ،النمل  ) 9ري ،يمحي،
يجال  ) 10ف��ان��ي ،م��وت ،ي��ن ) 11
اوس ،تنام ،انو  ) 12يندمان ،البا.

 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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Annabella
ف��ي��ل��م رع���ب ب��ط��ول��ة ان��اب��ي�لا
واليس من اخراج جون ليونيت.
مدة العرض  98دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

Dracula Untold
فيلم رعب بطولة لوك إيفانز من
اخراج غاري شور .مدة العرض 92
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سينما سيتي ،امبير ،فوكس).

Gone Girl
فيلم درام��ا بطولة روساموند
بيك من اخراج دايفد فينشر .مدة
ال��ع��رض  149دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،امبير ،فوكس).

Maya the Bee Movie
فيلم ت��ص��وي��ري بطولة ن��واه
تايلر من اخراج أليكس ستادرمان.
مدة العرض  79دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،امبير ،سينمال،
فوكس).

Rio I Love You
فيلم درام���ا بطولة جاسون
اس��اك��س م��ن اخ����راج فيسينت
اموريم .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCسينما سيتي ،غاالكسي،
سينمال ،فوكس).

الجزيرة 2
فيلم درام��ا بطولة احمد السقا
م��ن اخ���راج شريف ع��ارف وعمر
رش��دي حامد .مدة العرض 100
دقيقة( .سينما سيتي ،كونكورد،
غاالكسي ،فوكس).

