لغز �ألغاز الكرة الألمانية :برو�سيا دورتموند...
نمر في جبهات ونعامة في �أخرى!
ٌ

غادرت بعثة االتحاد اللبناني للد ّراجات الهوائية إلى إندونيسيا ،للمشاركة
في بطولة آسيا العشرين للد ّراجات الجبلية للكبار ،في جزيرة سومطرة
اإلندونيسية ،والتي ستقام بين  30الحالي و 3تشرين الثاني المقبل.
وتتألف البعثة اللبنانية من المدير الفني قيصر سلوم ،وبطل لبنان
للد ّراجات الجبلية الياس أبو رشيد ،علما ً أنّ البعثة كانت تض ّم الالعب رفيق
عيد للمشاركة في سباق االنحدار ( ،)Down Hillإلاّ أ ّنه اضط ّر لالعتذار في
اللحظة األخيرة لظروف شخصية قاهرة.
على صعيد آخر ،أعلنت األمانة العامة لالتحاد اللبناني للد ّراجات ،عن
التصنيف الجديد لالعبي النخبة في سباقات د ّراجات الطريق ،وذلك بعد سباق
«األخوين زادوريان» الذي أحرز لقبه الالعب الياس أبو رشيد ،وبهذا السباق
ضمن إحراز صدارة الترتيب العام النهائي لسنة  2014قبل السباق األخير
بفارق كبير عن أقرب منافسيه ،وفي ما يلي الترتيب:
 1ـ الياس أبو رشيد (أتلتيكو بيروت)  65نقطة.
 2ـ زاهر الحاج (أتلتيكو بيروت)  41نقطة.
 3ـ خليل االسمر (أتلتيكو بيروت)  38نقطة.
 4ـ يوسف ناضر (هومنتمن بيروت)  35نقطة.
 5ـ عبد الله اآلر (الشبيبة سلعاتا)  33نقطة.
 5ـ صالح رباح (هومنتمن بيروت)  33نقطة.
 7ـ حسن الحاج (أتلتيكو بيروت)  30نقطة.
 8ـ كيفورك التونيان (هومنتمن بيروت)  24نقطة.
 9ـ غارو قالشيان (هومنتمن طرابلس)  13نقطة.
 10ـ نبيل طبال (أتلتيكو بيروت)  9نقاط.
 10ـ أحمد فرحات (هومنمن سن الفيل)  9نقاط.

رومينيغيه :لإقامة مونديال قطر
في ني�سان �أو �أيار
دعا ك��ارل هاينز رومينيغيه ،رئيس مجلس إدارة ن��ادي بايرن ميونيخ
األلماني لكرة القدم ،االتحاد الدولي للّعبة «فيفا» ،باتخاذ االختيار «األقل ألماً»،
بتقديم موعد بطولة كأس العالم لعام  2022المق ّررة في قطر ،لتقام مبارياتها
في شهرَيْ نيسان وأيار.
ونقلت صحيفة «تايمز» البريطانية عن رومينيغيه ،رئيس اتحاد األندية
األوروبية ،حثه «الفيفا» بأن يقوم بتقديم موعد البطولة ،بحيث تنطلق أواخر
نيسان وتمتد شهرا ً بدال ً من نقلها من الصيف إلى الشتاء.
وأكد رومينيغيه أن مونديال  2022ال يمكن أن يقام في فصل الصيف ،إذ
تصل درجات الحرارة إلى  50درجة مئوية في منطقة الخليج العربي ،ولكن
في الوقت نفسه يجب التوصل إلى اتفاق يكون مقبوال ً بالنسبة إلى األندية
ومسابقات الدوري المحلي في أوروبا.
ويفكر «فيفا» في نقل موعد البطولة إلى أشهر الشتاء ،حيث تكون درجات
الحرارة أدنى بكثير في المنطقة .واقترح «فيفا» إقامة البطولة في كانون الثاني
وشباط ،أو في تشرين الثاني وكانون األول .لكن رومينيغيه أكد أن أبحاث
اتحاد األندية األوروبية أظهرت أن أفضل الحلول ،يتمثل في إقامة البطولة
أواخر نيسان وأوائل أيار.
وعلى رغم أن درجات الحرارة ستكون بدأت في االرتفاع بالفعل في هذين
الشهرين ،فمن ناحية أخرى يمكن لموسم المسابقات األوروبية أن ينتهي مطلع
نيسان من تلك السنة ،ما يسبّب قلقا ً أقل م ّما يمكن أن يسببه نقل البطولة تماما ً
إلى فصل الشتاء.
ومن المنتظر أن يقدم اتحاد األندية األوروبية هذا االقتراح خالل اجتماع فريق
عمل «فيفا» في زيورخ االثنين المقبل.

ح ّقق فريق بروسيا دورتموند فوزا ً
سهال على مضيفه سانت بولي في
الدور الثاني من كأس ألمانيا بنتيجة  3ـ
صفر .نتيجة ّ
مبشرة ومستوى جيد في
الكأس ،ولكن ماذا عن الدوري األلماني
ومستوى بروسيا دورتموند فيه؟
سيطر أس���ود الفيستفاليا على
المباراة من دون أيّ صعوبات تذكر،
فقط كان مهاجمو دورتموند يقعون في
فخ التسلل بسهولة ،واحتسبت ثماني
حاالت تسلل على دورتموند.
ما يطرح التساؤل ،على رغم ضعف
الخصم س��ان��ت ب��ول��ي ،إال أن��ن��ا رأينا
تماسكا ً وصالبة دفاعية وهجومية
لدى دورتموند ،فنحن نتحدث عن 73
هجمة ،منها  35هجمة خطِ رة ،وشهد
اللقاء  13تسديدة منها  5على المرمى.
ربما عالج كلوب بعضا ً م��ن أخطاء
ال��دوري ،لكن هل هذا يعد عالجا ً أو أنّ
سانت بولي مقياس؟!
هناك ع �دّة مشاكل كانت واضحة
كالشمس خالل اللقاء ،حتى على رغم
ّ
يغطي على الحقائق
ال��ف��وز ال��ذي ق��د
أحياناً:
قديما ً كنا ن��رى تفاهما ً ونغمات
جميلة يعزفها خط وسط دورتموند،
حاليا ً نرى صعوبة كبيرة في صناعة
الهجمة ،وصعوبة أكبر في إنهائها ،لكن
هناك شيء غريب كأن تركيز كلوب كله
منصب على دوري أبطال أوروبا فقط،
ّ
وتلك نقطة أخرى.

مهما تحدثنا أن اإلره��اق هو السمة
الغالبة على الخط الخلفي لدورتموند
من دون سبب واضح ،وال نعلم إن كان
هوميلس يعاني بسبب المشاركة في
ك��أس العالم ،فلماذا لم يعانِ كال من
بواتينغ والم ،نجما بايرن ميونيخ
مثالً؟ ال إجابات.
بسهولة ،ال��دف��اع ينكشف ،وك��أن

الع��ب��ي دورت��م��ون��د يعملون م��ن دون
محاور ارتكاز من األساس!
اختلف كثيرا ً أداء دورتموند ع ّما هو
عليه في الدوري األلماني ،رأينا فاعلية
هجومية ،صحيح أن هناك معاناة كبيرة
في تعويض رحيل ليفاندوفسكي ،ولكن
ما الذي يسترعي القلق؟ مستوى الفريق
في دوري األبطال والكأس مطمئن لكن

ألماني بجائزة أفضل العب بالعالم
{  23سنة م ّرت على تتويج العب
ّ
من قبل االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ،وكان آنذاك لوثر ماتيوس الذي
ارتدى في تلك الفترة قميص إنتر ميالن االيطالي.
ومع اقتراب اكتمال اليوبيل الفضي لهذا التتويج ،تشعر الكرة األلمانية
بالظلم لغياب العبي المانشافت عن التتويج ،على رغم صعودهم إلى
المنصة نفسها ،ولكن في المركزين الثاني والثالث بتواجد توماس
هاسلر ويورغن كلينسمان وأوليفر كان.
ويرى اإلعالم األلماني في تتويج منتخب بالده بلقب كأس العالم
فرصة ذهبية للضغط على «فيفا» كي يتك ّرر إنجاز ماتيوس م ّرة أخرى،
واضعا ً أسماء متعددة على غرار مانويل نوير وباستيان شفانشتايغر
وتوماس مولر وفيليب الم لهذا اللقب ،وجميعهم كانوا أقطابا ً أساسيين
في تتويج منتخب الماكينات بلقبه الرابع تاريخيا ً في المونديال.
صحيفتا «بيلد» و«سبورت بيلد» بدأتا الترويج باستعراض عضالت
الالعبين المذكورين وم��دى بصمتهم مع المنتخب وحتى مع بايرن
ميونيخ ،فالصحيفة األولى تعتبر نوير األحق بهذا اللقب والذي سيكسر
قاعدة أال يت ّوج حارس بالجائزة.
وعلى صعيد جائزة أفضل مد ّرب للعام ،فلم يركز اإلعالم األلماني
عليها باعتبار أن يواكيم لوف ضامن التتويج بعد أن قاد المانشافت إلى
اللقب التاريخي.
{ يعتقد ماتس هوميلس العب بروسيا دورتموند أن مباراة الفريق
أمام بايرن ميونخ فرصة ذهبية من أجل إعادة الثقة والعودة إلى المسار
الصحيح ،بعد البداية المخيّبة هذا الموسم.
وص ّرح ماتس هوميلس للموقع الرسمي لنادي بروسيا دورتموند
قائالً« :لدينا مباراة كبيرة يوم السبت المقبل ،إنه تح ٍد كبير ،ولكن لو
أردنا اكتساب الثقة في مباراة واح��دة ،ستكون مباراة بايرن ميونخ
الحالية».
وأضاف« :لم نمر بشيء مثل ذلك من قبل ،لقد تلقينا طعنات بثقتنا
بأنفسنا ،ولكننا أخذنا خطوة كبيرة أمام سانت باولي».
يذكر أن بروسيا دورتموند تمكن من هزيمة نادي سانت باولي بنتيجة
 0-3الثالثاء الماضي ،ضمن منافسات بطولة كأس ألمانيا.
{ ُت ّوج منتخب األرجنتين بلقب كأس القارات لكرة الصاالت التي
أقيمت في الكويت،برعاية أمير الكويت الشيخ صباح األحمد ،بمشاركة
ثمانية منتخبات عالمية.
وج��اء التتويج األرجنتيني على حساب منتخب تشيكيا ،بعد أن
فاز في المباراة النهائية بسداسية مقابل هدفين بحضور الشيخ طالل
المحمد رئيس اللجنة العليا ،والشيخة نعيمة األحمد رئيسة لجنة المرأة
في مجلس التعاون الخليجي.
بدأ اللقاء سريعا ً من كال الفريقين ولم ينتظر المنتخب التشيكي كثيراً،
إذ افتتح الالعب مايكل هولي األه��داف في الدقيقة األول��ى بتصويبة
أرضية في المرمى األرجنتيني الذي حاول من جانبه بعد ذلك الضغط
إلدراك التعادل .وبالفعل أخرج القائم األيمن كرة خطيرة من المنتخب
األرجنتيني ،وواصل التانغو مسلسل إهدار الفرص السهلة وسط ذهول
جماهيري كبير.
ونجح الالعب األرجنتيني جيراردو في ترجمة السيطرة إلى هدف
التعادل بعد أن استغل تمريرة زميله بوروتو ليعود باللقاء إلى نقطة
البداية.
وواصل األرجنتين ضغطه القوي والمكثف حتى نجح الالعب لياندرو
في إضافة الهدف الثاني ليشعل المدرجات التي اكتظت بأنصار منتخب
التانغو.
ووضح تأثر المنتخب التشيكي بعنصر اللياقة البدنية التي تراجعت
بشدة ما سمح لألرجنتين بإضافة الهدف الثالث عبر الالعب الميرو قبل
نهاية أحداث الشوط األول بدقيقتين.
تشيكي
وحافظت األرجنتين على تقدمها وسط سيطرة كاملة وانهيار
ّ
كامل األركان لتنتهي أحداث الشوط األول بثالثية مقابل هدف.
وف��ي الشوط الثاني ،ه��دأ نسق األداء وح��اول العبو األرجنتين
امتصاص حماسة العبي تشيكيا الذين بحثوا عن تقليص الفارق بأسرع
وقت ممكن.
وتفاعل الجمهور مع مجريات اللقاء وظهر تسابق قوي في المدرجات
بين مشجعي األرجنتين ونظرائهم التشيكيين .ونجح الهداف سيدلر
في إضافة الهدف الثاني لتشيكيا ،ليصدر التوتر والقلق للجهاز الفني
والجمهور األرجنتيني.
وحسم الالعب فابوراكي األمر بنسبة كبيرة لمصلحة األرجنتين
بإضافة الهدف الرابع مستغالً تقدّم الحارس التشيكي ،وبعد ذلك
سجل ويلهام خامس األهداف لينهي آمال
مباشرة ،وفي الدقيقة نفسهاّ ،
التشيكيين تماماً.
وبالطريقة نفسها ،دفع المنتخب التشيكي ثمن تقدّم الحارس،
ليمنح ليندرو سادس األهداف بأسلوب فني رفيع .وفشلت كل محاوالت
التشيكيين في إمكانية تعديل النتيجة ،إذ نجح العبو األرجنتين في
الدفاع عن مرماهم ببسالة.
{ تغلبت اإلسبانية ك��ارال سواريز نافارو على األلمانية آندريا
بتكوفيتش في بطولة صوفيا للتنس للسيدات .وحسمت سواريز
نافارو المصنفة الخامسة مباراتها التي أقيمت ضمن المجموعة الثانية
في البطولة لمصلحتها بفوزها على بتكوفيتش المصنفة الرابعة
بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-صفر و.4-6
وتصدرت سواريز نافارو المجموعة الثانية برصيد نقطتين متساوية
مع السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا المصنفة الثانية التي فازت على
البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا المص ّنفة ثامنة ضمن المجموعة نفسها.
وحسمت سيبولكوفا المباراة بنتيجة  3-6و.6-7

للدوري حسابات أخرى.
في النهاية ،دورتموند يعاني من
شيء مبهم .في ال��دوري ثمة فريق بال
دفاعي ،يُض َرب بسهولة ويشعر
عمق
ّ
المشاهد بتفكك ه��ذا ال��دف��اع ،لكن في
دوري األب��ط��ال وال��ك��أس ك��ي��ان آخ��ر،
ربما كلوب وجد سر الخلطة أخيرا ً قبل
مواجهة بايرن ميونيخ؟ ربما!

�سبيرز يبد�أ رحلة الدفاع عن لقب الـ«»NBA
بفوز �صعب على مافريك�س
استه ّل سان أنطونيو سبيرز مشوار
الدفاع عن لقبه بالفوز 101ـ 100على
داالس مافريكس في دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين «.»NBA
وسجل الفرنسي توني باركر رمية
ّ
ثالثية ليمنح سبيرز المقدمة قبل
نحو دقيقة من النهاية ليحتفل الفريق
باالنتصار أمام جماهيره.
وأتيحت لمافريكس فرصة من
أج��ل إفساد احتفاالت سبيرز ،لكن
تشاندلر بارسونز أهدر رمية ثالثية
في الثواني األخيرة.
وأنهى باركر اللقاء برصيد 23
نقطة وأضاف زميله االرجنتيني مانو
جينوبيلي  20نقطة بعد مشاركته
سجل تيم دانكن  14نقطة
كبديل ،كما ّ
واستحوذ على  13كرة مرتدة.
وأحرز مونتا إيليس  26نقطة كما
أضاف االلماني ديرك نوفيتسكي 18
نقطة مع مافريكس الذي تقدّم بفارق
ثماني نقاط على حامل اللقب بنهاية
النصف األول من اللقاء.
وف���ي م��ب��اراة أخ����رى ،ب���دأ ل��وس
آنجلس اليكرز الموسم على ملعبه
سيء بعد هزيمته 90-108
بشكل ّ
أمام هيوستون روكتس.
وسجل جيمس ه��اردن  32نقطة
ّ
وأضاف دوايت هاوارد  13نقطة مع
روكتس الذي تقدم بفارق  17نقطة
مع نهاية النصف األول من المباراة،
ليسيطر على مجريات اللعب حتى
النهاية.
وف��ي الظهور األول له مع اليكرز
منذ ك��ان��ون األول ال��م��اض��ي ،سجل
كوبي براينت  19نقطة في  29دقيقة
لكن فريقه لم يتمكن من الصمود في
مواجهة روكتس.
وأح��رز أنطوني ديفيز  26نقطة

واستحوذ على  17كرة مرتدة ليقود
نيو أورلينز بليكانز ويكتسح ضيفه
أورالندو ماجيك .84-101

طفرة الالعبين األجانب

يحقق ال��دوري األميركي في كرة
السلة للمحترفين رقما ً قياسيا ً جديدا ً
بعدما انطلقت فعاليات موسمه
الجديد الثالثاء الماضي ،إذ يشهد
الموسم الجديد مشاركة  101العب
أجنبي ،وه��و الرقم القياسي الذي
يؤكد تحول هذه المسابقة إلى بطولة
عالمية خالل السنوات األخيرة.
ويمثل هذا الرقم  23في المئة من
ع��دد الالعبين الذين ينشطون في
صفوف الفرق الثالثين المشاركة في

البطولة ،حسبما أكدت صحيفة «يو
إس إي توداي» األميركية.
وص��� ّرح كيم بوني نائب رئيس
العمليات الدولية في رابطة الدوري
األميركي للمحترفين ،إلى الصحيفة،
قائالً« :إنه مؤشر على مدى عالمية
لعبتنا وبطولتنا ومدى نموها في كل
مكان في العالم».
وأص��ب��ح��ت ك��ن��دا ال��دول��ة األك��ث��ر
حضورا ً من بين الالعبين األجانب في
ال��دوري األميركي ،إذ يشهد الموسم
الجديد مشاركة  12العبا ً كنديا ً في
مقدّمهم أندرو ويغنز العب مينيسوتا
تيمبروولفز ،كما يشارك في البطولة
فريق تورنتو رابتورز الكندي.
وتأتي في المركز الثاني فرنسا

عامل

لبنان ي�شارك في بطولة �آ�سيا
للد ّراجات الجبلية في �إندوني�سيا

ات من ال

منوع

14

ريا�ضة  /ت�سلية

السنة السادسة  /اخلميس  30 /تشرين األول  / 2014العــدد 1623
Sixth year / Thursday / 30 October 2014 / Issue No. 1623

ب��رص��ي��د ع���ش���رة الع��ب��ي��ن م��ق��اب��ل
ثمانية العبين أستراليين وسبعة
برازيليين.
ويأتي األلماني ديرك نوفوتسكي
في مقدّمة أشهر الالعبين األجانب
في المسابقة ،ويليه الفرنسي توني
باركر واألرجنتيني مانو جينوبيللي
واإلس��ب��ان��ي ب��او غ��اس��ول كما يتألق
شقيقه م���ارك غ��اس��ول وم��واط��ن��وه:
خوسيه مانويل كالديرون ،وفيكتور
كالفر ،وريكي روبيو ،وسيرخي إيباكا،
ونيكوال ميروتيتش ،الذي يحمل جواز
السفر اإلسباني ،ضمن فرق المسابقة.
وتشهد المسابقة ،إل��ى جانب
جينوبيللي ،كال من األرجنتينيين
لويس سكوال وبابلو بريجيوني.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1جزيرة يونانية في بحر إيجه ،والية أميركية
2 .2إختبار ،شهر ميالدي
3 .3عاصمة النيجر ،نظرت اليه بتأمل
4 .4م��ن أن���واع السمك ،جمهورية على البلطيق ،وال��د
(بالعامية)
5 .5خافا من ،مصيف لبناني
6 .6أحصل على ،يظهر الشيء
7 .7لسان النار ،من القديسات ،خاصتها
8 .8يأنسا ،للنداء
9 .9وشى ،الخيال ،للندبة
1010في الوقت الحالي ،صديقها
1111من آلهة الفراعنة ،مدينة ألمانية
1212أتقرب إلى الله وأخشع إليه ،أعلى الظهر مما يلي
العنق

1 .1جزيرة إنكليزية في جنوب األطلسي
2 .2صادقاً ،تاركات دون عناية
3 .3ب���رز ،م��ن أش��ه��ر وأق���دم م��دن ال��ت��اري��خ ،كبير آلهة
السومريين
4 .4ترفعان عن األرض ،مصباح
5 .5من األل��وان (باألجنبية) ،بحيرة مالحة تتقاسمها
أوزبكستان وكازاخستان ،حرف عطف
6 .6قرع الجرس ،حاكم ،من الطيور
7 .7تحصل على (مجزومة) ،تفاخرك
8 .8دولة أفريقية ،نوتة موسيقية
9 .9يلوم ،يرويه
1010ج��زي��رة بريطانية ،كتلة جبلية ف��ي بلغاريا ،من
المطيبات
1111ينظمونه ،مدينة تركية
1212سهل (بالعامية) ،ضمير منفصل ،أحد الوالدين
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،834925761 ،165487932
،798264315 ،279613854
،416358297 ،523179486
،681792543 ،352841679
947536128

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ج���رزي سيتي ،ن��ار ) 2
دوفر ،رجمناه  ) 3يد ،جاكرتا ،در
 ) 4دستور ،فارس  ) 5اندونيسيا
 ) 6الم ،بج ،نير  ) 7لي ،ايدنا ،الب

 ) 8مانيال ،يمنح  ) 9تالل ،نارا ،ات
 ) 10ني ،اديم ،يأمل  ) 11نأتي،
يمام  ) 12نام ،نسرد ،لكم.
عموديا:
 ) 1ج��دي��دة م��رج��ع��ي��ون ) 2
رودس ،ليالينا  ) 3زف ،تام ،نا،

ام  ) 4يرجون ،ايالت  ) 5اردبيل،
دي����ن  ) 6ي�����رك ،وج���دان���ي )7
تجران ،امير  ) 8يمت ،يناير ،مد
 ) 9نافسي ،مايا  ) 10نا ،ايران،
امل  ) 11اهدرا ،لحام  ) 12رس،
دب ،تلوم.

 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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فيلم كوميدي بطولة سام
كالفلين من اخراج كريستيان
دي � �ت� ��ر .م � ��دة ال � �ع� ��رض 102
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
سينما سيتي ،امبير ،سينمال،
فوكس).
The Boxtrolls
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب��ط��ول��ة بين
كينغسلي م��ن اخ��راج غراهام
انابل .مدة العرض  97دقيقة.
( ،ABCك��ون��ك��ورد ،سينما
س� �ي� �ت ��ي ،ام� �ب� �ي ��ر ،س �ي �ن �م��ال،
فوكس).

Fury
فيلم دراما بطولة براد بيت
م��ن اخ� ��راج داي��ف��د اي� ��ار .مدة
العرض  143دقيقة( .اب��راج،
س �ي �ن �م��ا س� �ي� �ت ��ي ،س �ي �ن �م��ال،
فوكس).
Joe
فيلم دراما بطولة نيكوالس
كايج من اخراج دايفد غوردن
غ���ري���ن .م� ��دة ال� �ع���رض 118
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

الفيل االرزق
فيلم دراما بطولة كريم عبد
ال �ع��زي��ز م��ن اخ���راج ك��ام��ل ابو
علي .مدة العرض  100دقيقة.
(غ��االك��س��ي ،ف��وك��س ،سيتي
كومبلكس).

