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المطران مطر ت�سلم من نادي الحكمة ك�أ�س القاد�سية:
انت�صاركم في الكويت نريده مقدمة لعودتكم �إلى اال�ستقرار
استقبل راع���ي أب��رش��ي��ة بيروت
للموارنة المطران بولس مطر في دار
المطرانية أمس ،فريق نادي الحكمة
الفائز ببطولة القادسية الكويتية لكرة
السلة ،في حضور الخوري عصام
إبراهيم رئيس مدرسة الحكمة األم
الرئيس الفخري ،ضم رئيس النادي
نديم حكيم ،أعضاء اللجنة اإلدارية،
الالعبين والجهاز الفني واإلداري
برئاسة المدرب فؤاد أبو شقرا.
وهنأ مطر ال��ن��ادي على إنجازه
ال��ك��وي��ت��ي وق�����ال« :أم���ان���ة كبيرة
تحملونها ،عمرها من عمر استقالل
لبنان حافظوا عليها من خالل العمل
بروح الحكمة الجامعة التي لم تفرق
ي��وم�ا ً بين طائفة وطائفة ومنطقة
ومنطقة .نادي الحكمة ينعم بمحبة
مميزة من اللبنانيين ،وكل ذلك بفضل
كل من تعاقب على حمل األمانة من
رؤساء وإداريين وفنيين وجماهير».
وت��اب��ع راع���ي أب��رش��ي��ة ب��ي��روت
للموارنة« :ع��ن��وان النجاح في كل
عمل ،هو اإلرادة التي تفتح أمامكم
كل األب��واب .الحكمة أسسها مطران
بيروت للموارنة ولكنها لم تكن يوما ً
للموارنة فقط ،فهي لكل اللبنانيين،
هي مدرسة وطنية بامتياز وناديها
ال��ري��اض��ي يعمل ب��ال��روح نفسها.
انتصاركم في الكويت نريده مقدمة
لعودتكم إل��ى االس��ت��ق��رار ال���ذي به
تستعيدون المبادرة ،فتكون قوتكم
بوحدتكم وتضامنكم ،ويبدو أنكم

حسن الخنسا وحسين غازي

اليوم فريق متكامل ،آمل أن تتحقق
معكم كل اآلمال المنشودة».
وإذ وجه تحية إلى كل الرؤساء
الذين تعاقبوا على رئاسة النادي
والجهود التي بذلوها ،تمنى مطر
التوفيق لإلدارة الحالية برئاسة نديم
حكيم ولمجلس أمناء النادي برئاسة
جورج هنري شلهوب.
وبعد تسلمه كأس بطولة القادسية
من قائد الفريق رودري��غ عقل ،قال
مطر« :إنكم تستحقون أن تبقى هذه
الكأس في النادي إلى جانب الكؤوس
السابقة والكؤوس الالحقة بإذن الله
وبتضافر الجهود في ما بينكم».

درع

ب��دوره قال حكيم ،بعد تقديمه

ل��م��ط��ران ب��ي��روت درع���ا ً تقديرية
وقميص النادي« :جئنا اليوم إلى
مطرانية بيروت ال لنتقبل التهنئة
باللقب الجديد الذي دخل خزانة
ال��ن��ادي المليئة ب��ال��ك��ؤوس ،بل
لنهنئ المطران بولس مطر به ،ألن
رعايته للنادي وتدخله مباشرة
ل��ع��دم تحويل ال��ن��ادي م��ن قلعة
رياضية إلى سلعة سياسية أعاد
النادي إلى سكة االنتصارات التي
آم��ل أن تتعزز .وأك��دن��ا للمطران
مطر ،أن النادي صاحب التاريخ
واألم��ج��اد سيبقى محافظا ً على
أمانة االسم الذي يحمله والمدرسة
التي ينتمي إليها والتي ستحتفل
ونحن معها ،بيوبيل  140سنة
على تأسيسها».

اللجنة البارالمبية اجتمعت برئا�سة رنده بري
عقدت الهيئة اإلدارية للجنة البارالمبية اللبنانية اجتماعاً،
في عين التينة برئاسة رنده عاصي بري .وبعد االطالع على
محضر الجلسة السابقة والموافقة عليه ،عكف الحضور على
دراسة جدول األعمال الذي تضمن تقريرا ً عن المشاركة في
األلعاب البارالمبية اآلسيوية  -انشيون ،إذ نوه المجتمعون
باإلنجازات التي تحققت من خالل الالعب إدوارد معلوف
وبعض الالعبين الذين قدموا مستوى جيدا ً وبحاجة إلى
مزيد من االستعدادات ،مثل السباحة الواعدة منى ألفيرا
فرنسيس ،إضافة إلى بنود أخرى حيث تقرر ما يلي:
 - 1الموافقة عن إقامة حفل اختتام العام الرياضي
أوائ���ل ك��ان��ون األول إض��اف��ة إل��ى تكريم جميع األف���راد
والجمعيات والالعبين واألندية الذين ساهموا في إعالء

شأن رياضة ذوي االحتياجات الخاصة.
 - 2إقامة لقاء مع ممثلين من الجمعيات التي تعنى
بشؤون ذوي االحتياجات الخاصة لتشجيعهم على
المشاركة في األلعاب الرياضية التي تعنيهم ،باإلضافة
إلى التواصل مع الوزارات المعنية.
 - 3اختيار العميد عبدوني للمشاركة في اجتماع
الجمعية العمومية للجنة البارالمبية اآلسيوية في
 2014/12/3في أبو ظبي.
 - 4ترشيح روال عاصي لرئاسة لجنة االتحاد الدولي
لرياضة المكفوفين ( )IBSAلصالح كرة الهدف.
 - 5تسمية بشير عبد الخالق لعضوية اللجان الفنية
لالتحاد البارالمبية لمنطقة غرب آسيا.

دوري كرة ال�سلة الأميركي للمحترفين

هاورد «يفوز» على �سان �أنطونيو
تعملق دواي����ت ه����اورد وق��اد
هيوستن روكتس إلى الفوز على سان
أنطونيو سبيرز حامل اللقب -98
 81في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفين.
وس��ج��ل ه����اورد  32نقطة و16
متابعة بعدما تحرك براحة كبرى
في ظل إراح��ة مدرب سبيرز غرغيغ
بوبوفيتش لنجم سبيرز المخضرم
تيم دنكان ،كما أراح المخضرم اآلخر
األرجنتيني مانو جينوبيلي.
ورف��ع روكتس رصيده إل��ى ستة
ان��ت��ص��ارات متتالية م��ن دون أية
خسارة وذل��ك ألول م��رة منذ موسم
.1997-1996
على ملعب ت��وي��وت��ا سنتار في
هيوستن ،نجح ه��اورد في تسجيل
 12من أصل  18محاولة و 8رميات
ح��رة م��ن أص��ل  13لينجح فريقه
بتحقيق الفوز السادس على التوالي
بفارق  10نقاط أو أكثر ،علما ً بأن

ق ّمة �إنكلترا بين ليفربول وت�شيل�سي
ومناف�سات قوية على ال�صدارة في الدوريات الأوروبية

الفريق الوحيد الذي حقق هذا اإلنجاز
كان دنفر ناغتس في موسم -1985
.1986
وأض���اف للفائز جيمس ه��اردن
 20نقطة و 6متابعات و 6تمريرات
حاسمة والبديل جيسون تيري 16
نقطة بينها  4ثالثيات.
ولدى سبيرز الذي لم يتقدم أبدا ً
في المباراة ووص��ل تأخره إلى 31
نقطة ،ك��ان البديل ك���وري ج��وزف
األفضل بتسجيله  18نقطة ،وأضاف
أرون باينز  12نقطة و 12متابعة
فيما اكتفى الموزع الفرنسي طوني
باركر بتسجيل  6نقاط.
وف��ي م��ب��اراة ثانية ،ف��رض العبو
بورتالند ترايل باليزرز طوقا ً على
األلماني دي��رك نوفتيسكي فاكتفى
بتسجيل  17نقطة بعد يومين على
القيام بالمهمة عينها مع ليبرون
جيمس نجم كليفالند كافالييرز (11
نقطة) ،فنجحوا بتخطي ضيفهم

داالس مافريكس  87-108على
ملعب «مودا سنتر».
وحسم بورتالند الفوز في الربع
الثالث عندما سجل  35نقطة مقابل
 18لخصمه ،في مباراة تألق فيها
الم��ارك��وس أول��دري��دج صاحب 20
نقطة و 7متابعات والموزع داميان
ليالرد ( 18نقطة).
وقال ليالرد« :أجمل ما في الفوز
أننا حققناه على طرفي الملعب.
دافعنا جيدا ً في الشوط األول ولم
نقدم األداء الهجومي المطلوب ،لكن
ف��ي الثاني ربطنا الطرفين وهكذا
تمكنا من حسم المباراة».
أما نوفيتسكي ال��ذي بلغ معدله
 21نقطة قبل المباراة فألقى باللوم
على دفاع فريقه« :لم ننجح بإيقافهم
في األوق��ات المناسبة عندما دارت
الكرة بسرعة وهذا ليس من شيمنا.
ينبغي أن نوقف الكرة عندما تتحرك
مع الخصم».

تنطلق الدوريات األوروبية الخمس
األب��رز في مراحلها المتقدمة وال تزال
أوجها،
المنافسة على صدارتها في ّ
إذ يتنافس أصحاب المراكز الثالثة
األول���ى ف��ي ال����دوري اإلنكليزي على
صدارته وهم تشيلسي وساوثامبتون
ومانشستر سيتي بحيث تفصل الثالث
عن الصدارة  6نقاط فقط.
وتنطلق المرحلة الحادية عشر من
ال���دوري اإلسباني اليوم ومقدمته 7
فرق تفصل آخرهم  6نقاط عن الصدارة
التي يتربع على عرشها ري��ال مدريد
ومن خلفه فالنسيا وأتلتيكو وبرشلونة
على التوالي.
ويشهد ال��دوري اإليطالي منافسة
م��ح��ت��دم��ة ب��ي��ن ال��غ��ري��م��ي��ن روم���ا
ويوفنتوس على ص��دارة الكالتشيو
التي يتربع عليها األخير بفارق  3نقاط
عن فريق العاصمة ومن خلفهما التسيو
وسامبدوريا الذين يفصلهما  6نقاط
عن الصدارة.
ويغيب الغريم التقليدي لبايرن
ميونيخ ب��وروس��ي��ا دورت��م��ون��د عن
المنافسة على لقب الدوري هذا العام
إذ يقبع األخير في قاع الترتيب بأدا ٍء
هزيل جعله مهدد بالهبوط من دوري
األضواء ،ليحل مكانه بصورة مفاجئة
فولفسبورغ وبوروسيا مونشغالدباخ
ويفصلهما  4نقاط عن صدارة الدوري.
وت��ح��ت��دم المنافسة ال��ن��اري��ة بين
مرسيليا وفريق العاصمة باريس سان
جرمان على اللقب الفرنسي إذ يبتعد
األخير  4نقاط عن المتصدر مرسيليا
ويجمعهما لقاء القمة يوم غ ٍد على أمل
أن يحقق أمراء باريس الفوز لتقليص
الفارق مع فريق الجنوب.

الدوري اإلنكليزي

تفتتح اليوم الجولة الحادية عشرة
من ال���دوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،بمباراة ق ّمة سوف تش ّد جماهير
المستديرة إليها .إذ يلتقي ليفربول
ال��ج��ري��ح ن���ادي تشلسي المتصدر،
وي��دخ��ل ال��ري��دز ال��ل��ق��اء وعينه على
تحقيق الفوز ،وإال سيتعرض المدرب
رودجيرز النتقادات الذعة أش ّد من التي
انهالت عليه الجمعة الماضية ،ويظهر
جليا ً مدى تأثر الفريق برحيل هدافه
ونجمه سواريز إلى صفوف برشلونة
الصيف الماضي ،وتلقيه صفع ًة قوية
بإصابة هدافه اآلخر دانييل ستوريدج،
فكيف سيسير ال��ري��دز ف��ي اللقاء ،إذ
إن الجماهير طالبت برحيل المدرب
بسبب النتائج السيئة .من جانب آخر،
يدخل البلوز اللقاء متربعا ً على عرش
الصدارة برصيد  26نقطة من ثمانية
انتصارات وتعادلين ،ومن المرجح أن
يدفع مورينيو بنجميه دييغو كوستا
وأوسكار منذ البداية.
أما ساوثهمبتون فيأمل أن يتعثر
تشيلسي ،كي يتمكن من تذليل الفارق
معه ،واالق��ت��راب أكثر م��ن ال��ص��دارة،
إذ يستقبل على ميدانه في السانت
ميريز ف��ري��ق ليستر سيتي ،ويملك
ساوثهمبتون أق���وى خ��ط دف���اع في
َ
تتلق شباكه س��وى 5
ال���دوري إذ ل��م
أهداف بعد عشر جوالت على انطالقة
ال���دوري م��ا ي��رج��ح كفته لالنتصار،
المتالكه قوة هجومية أيضاً.
وي��ب��ح��ث ال��س��ي��ت��ي��زن ،ص��اح��ب
المركز الثالث والمتأخر عن الصدارة
بفارق تسع نقاط ،عن مداواة جراحه
األوروبية ،عندما يحل ضيفا ً على كوينز
بارك رينجرز .ومني السيتي بخسارة
وضعته في المركز األخير في مجموعته
في دوري األبطال أمام سيسكا موسكو.

وس��ي��ف��ت��ق��د س��ي��ت��ي خ��ل�ال ال��ل��ق��اء
خ��دم��ات نجمه اإلس��ب��ان��ي المصاب
ديفيد سيلفا ،في وقت قد يعود فيه
ف��ران��ك الم��ب��ارد إل��ى ص��ف��وف الفريق
م��ج��ددا ً عقب تعافيه من اإلص��اب��ة.
وي��ل��ت��ق��ي آرس���ن���ال ص��اح��ب ال��م��رك��ز
ال��راب��ع م��ع مضيفه سوانسي سيتي
ي��وم غ��دٍ ،بينما سيحاول نيوكاسل
يونايتد مواصلة صحوته األخيرة
ع���ن���دم���ا ي���خ���رج ل���م�ل�اق���اة وي��س��ت
بروميتش ألبيون ف��ي ال��ي��وم نفسه.
وي��ت��ط��ل��ع م��ان��ش��س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د إل��ى
االق��ت��راب م��ن ال��م��راك��ز الستة األول��ى
ف���ي ت��رت��ي��ب ال��م��س��اب��ق��ة ،حينما
ي���س���ت���ض���ي���ف ك���ري���س���ت���ال ب����االس
ال��ي��وم ع��ل��ى ملعب أول���د ت���راف���ورد.
ويبحث بيرنلي «متذيل الترتيب»
ع��ن ان��ت��ص��اره األول ف��ي المسابقة
ع��ن��دم��ا ي��واج��ه ض��ي��ف��ه ه���ال سيتي،
فيما يلتقي آستون فيال ،ال��ذي تلقى
الخسارة في مبارياته الست األخيرة
م���ع م��ض��ي��ف��ه وي��س��ت��ه��ام ي��ون��اي��ت��د.
وي��واج��ه سندرالند ضيفه إيفرتون،
بينما يلتقي توتنهام هوتسبير مع
ستوك سيتي غداً.

الدوري اإلسباني

يدخل نادي ريال مدريد المتصدر،
الجولة الحادية عشرة من ال��دوري
اإلسباني ،منتشيا ً بالتأهل األوروبي،
حين يستضيف اليوم في معقله نادي
راي��و فاليكانو المتواضع ،ويتطلع
الملكي لمتابعة سلسلة انتصاراته
المتتالية ،إذ حقق الفوز في آخر ثماني
ج��والت .وستشهد التشكيلة تغييرا ً
طفيفاً ،بعودة القاطرة الوايلزية غاريث
ب��اي��ل م��ن اإلص���اب���ة ،وس��ت��ك��ون على
حساب واحد من المتأل َقين في الفترة
األخيرة إيسكو و جيمس رودريغيز،
فيما يسعى رون��ال��دو وبنزيما إلى
متابعة تسجيل األهداف.
من جهة أخرى ،يستضيف فالنسيا
فريق أتلتيك بلباو على ملعبه في
المستايا ،وكلّه أمل في تحقيق الفوز
ك��ي يبقي ف���ارق النقطة م��ع ال��ري��ال.
وت��دع��م جماهير الخفافيش الفريق
بشكل متواصل وفي جميع المباريات
والتدريبات ،ما يقدم حافزا ً أكبر للفوز
والبقاء ضمن دائرة المنافسة ،ويستمر
غياب المصابين داني باريخو ولوكاس
أوربان عن صفوف فالنسيا في مباراته
األحد.
من ناحية أخرى ،يحل أتلتيكو مدريد
ضيفا ً على المتعثر ري��ال سوسيداد
صاحب المركز م��ا قبل األخ��ي��ر .ولم
يعين سوسيداد مدربا ً جديدا ً منذ إقالة

مدربه السابق جاكوبا أراساتي ،لذلك
سيتولى مدرب فريق ال��ب��دالء أسيير
ساناتا قيادة الفريق بشكل موقت خالل
لقاء األحد أمام أتلتيكو.
ويتقدم بلنسية وأتلتيكو بفارق
نقطة واح��دة أم��ام برشلونة ،صاحب
المركز الرابع ال��ذي يحل ضيفا ً على
ألميريا اليوم السبت.
واس��ت��ع��اد ب��رش��ل��ون��ة ت��وازن��ه في
المباراة األخيرة في دوري األبطال،
بتحقيقه ف����وزا ً م��ه��م�ا ً ع��ل��ى أي��اك��س
الهولندي ،ويسعى البلوغرانا لمحو
الصورة السلبية في آخر مبارتين في
الدوري ،بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين.
ومن مكاسب المباراة األخيرة للبرسا
معادلة ميسي رق��م راؤول في دوري
األب��ط��ال ،وتسجيل لويس س��وراري��ز
هدفه األول ،ما قد ينعكس إيجابا ً على
أداء الفريق في الفترة المقبلة.
م���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى ،يستضيف
إشبيلية الذي يتساوى مع برشلونة
ف��ي رص��ي��د ال��ن��ق��اط ف��ري��ق ليفانتي
المتواضع يوم غدٍ.
بينما يلتقي سلتا فيغو مع غرناطة
وخيتافي مع إلتشي وملقة مع آيبار
اليوم .ويلتقي إسبانيول مع فياريال
في المباراة المتبقية غداً.

الدوري اإليطالي

يسعى روم��ا إلى تعويض خيبته
في المباراتين األخيرتين ،إذ تلقى
هزيمتين بالنتيجة ذات��ه��ا هدفين
من دون رد األول��ى أم��ام نابولي في
الكالتشيو ،وال��ث��ان��ي��ة أم���ام بايرن
ف��ي دوري األب��ط��ال ،ويتطلع فريق
الذئاب إلى الفوز على تورينو عندما
يستضيفه على اس��ت��اد األولمبيكو
في روم��ا ،وكلّه أم��ل في إبقاء فارق
النقاط الحالية مع المتصدر اليوفي
كي يبقى منافسا ً حقيقيا ً على اللقب.
في حين يدخل فريق السيدة العجوز
مباراته في الجولة ذاتها ،بمعنوياتٍ
عالية بعد فوزه على أولمبياكوس في
دوري األبطال  ،2/3أما خصمه بارما
فاكتسب جرعة من الثقة ،بعد فوزه
في الجولة الماضية على انتر ميالن.
ويذهب التسيو صاحب المركز الثالث
برصيد  19نقطة لمواجهة إمبولي،
بعد ال��ف��وز ف��ي خمس م��ن آخ��ر ست
مباريات له مسجالً  20هدفاً .ويمتلك
التسيو أق��وى خط هجوم في ال��دوري
اإليطالي ،ويتأخر بفارق ست نقاط عن
يوفنتوس ،قبل مباراتهما معا ً في
 22من الشهر الجاري ،عقب انتهاء
عطلة المباريات الدولية.
أم��ا س��ام��ب��دوري��ا ص��اح��ب المركز

ال��ث��ال��ث ب��ال��ت��س��اوي م��ع الت��س��ي��و،
فيستقبل في ملعبه لويجي فيراريس
نادي ميالن الذي حقق انطالقة قوية
في بداية الدوري مع مدربه إينزاغي
ليعود ويتعثر في الجوالت األخيرة
بسلسلة تعادالتٍ وخسارة ،ويتأخر
ال��ن��ادي الالمبارديني ب��ف��ارق ثالث
نقاط عن خصمه المباشر في المباراة.
ويذهب جنوه صاحب المركز السادس
برصيد  18نقطة لمالقاة كالياري يوم
غ ٍد قبل أن يلتقي نابولي مع فيورنتينا.
ويلتقي ال��ي��وم أي��ض �ا ً س��اس��ول��و مع
أتاالنتا ،فيما يلتقي كييفو مع تشيزينا
وباليرمو مع أودينيزي وإنتر ميالن
مع فيرونا يوم غدٍ.

الدوري األلماني

يبحث بايرن ميونيخ حامل اللقب
ع��ن ال��ب��دء برحلة تعميق ال��ه��وة في
ال��ص��دارة عندما يحل على إنتراخت
فرانكفورت اليوم في المرحلة الحادية
عشرة من الدوري األلماني.
ويخوض بايرن لقاء فرانكفورت
ال��س��ادس عشر في الترتيب منتشيا ً
م��ن ض��م��ان��ه ص����دارة مجموعته في
دوري أبطال أوروبا وتأهله إلى الدور
الـ 16قبل جولتين على نهاية دور
المجموعات ،بعد ف��وزه السهل على
روما اإليطالي .0-2
لكن بايرن يلقى منافسة من خصم
غير متوقع ومتمثل بفولفسبورغ
الوصيف وصاحب خمسة انتصارات
متتالية وضعته على بعد  4نقاط من
الفريق البافاري يأمل تقليصها عندما
يستقبل هامبورغ الرابع عشر األحد
المقبل.
وسيفتقد اإلس��ب��ان��ي جوسيب
غوارديوال مدرب بايرن إلى ظهيره
النمساوي دافيد آالب��ا بعد تعرضه
إلصابة قوية في ركبته خالل مباراة
روم���ا .وق���ال غ���واردي���وال« :ه���ذا نبأ
مؤسف ،هو العب مهم لنا لكن يبدو
على األرج��ح أن��ه سيغيب لشهرين
أو ث�لاث��ة وسيعود بعد ف��ت��رة عيد
ال��م��ي�لاد» .وت��اب��ع م��درب برشلونة
السابق« :من الصعب أن نلعب من
دونه ،لكننا نشارك من دون باستيان
شفاينشتايغر وتياغو آلكانتارا»
المصابين في الكاحل.
وسيبتعد من بايرن أيضا ً مهاجمه
البيروفي البديل كالوديو بيتزارو (36
سنة) بعد إصابة في فخذه ألسابيع
عدة.
وي��خ��وض ب��وروس��ي��ا دورتموند
استحقاقا ً ج��دي��دا ً عندما يستقبل
بوروسيا مونشنغالدباخ الثالث

والوحيد ال��ذي ل��م يخسر بعد إلى
جانب بايرن ،وهو في وصافة قاع
الترتيب .ويقدم دورتموند موسما ً
غريب األط���وار ،فمن جهة خسر 7
مباريات من أصل عشر في الدوري
وأصبح من الفرق المهددة بالهبوط
إلى الدرجة الثانية ،وفي الوقت عينه
كان أول المتأهلين إلى الدور الثاني
في دوري األبطال بعد سحقه غالطة
سراي التركي  1-4وحصوله على 4
انتصارات متتالية.
وبحال لم تكن نتيجته أفضل من
فيردر بريمن الذي يستقبل شتوتغارت
السبت ويتساوى معه بسبع نقاط،
سينتقل بطل ألمانيا  8مرات إلى الوقفة
الدولية وهو في قاع الترتيب.
والالفت أن دورتموند سجل  13هدفا ً
في  4مباريات في دوري األبطال و11
هدفا ً في  10مباريات في البوندسليغا.
ويستقبل باير ليفركوزن الخامس
ماينتس بعد ف��وز مهم على زينيت
الروسي  1-2في دوري األبطال إذ تابع
مهاجمه الكوري الجنوبي سون هيونغ
مين تألقه محققا ً ثنائية.
وفي باقي المباريات ،يلعب السبت
أوغسبورغ مع بادربورن ،هوفنهايم
مع كولن ،وفرايبورغ مع شالكه.

قمة بين سان جرمان
ومرسيليا

يريد باريس سان جرمان استغالل
استضافته لمرسيليا المتصدر يوم
غ � ٍد على ملعب ب��ارك دي برانس في
المرحلة الثالثة عشرة م��ن ال��دوري
الفرنسي لتقليص الفارق عنه إلى نقطة
واحدة.
ويدخل ن��ادي العاصمة الفرنسية
المباراة بمعنويات عالية بعد ضمان
ب��ل��وغ��ه ال����دور ال��ث��ان��ي م��ن مسابقة
دوري أبطال أوروبا بفوزه على ابويل
نيقوسيا القبرصي .0-1
لكن الضغوطات ستكون على عاتق
الع��ب��ي ب��اري��س س��ان ج��رم��ان حامل
اللقب الموسم الماضي والذي يتخلف
بفارق  4نقاط عن مرسيليا الذي يحقق
انطالقة قوية بقيادة مدربه الجديد
مارسيلو بييلسا وهدافه المتجدد بيار
اندريه جينياك متصدر ترتيب الهدافين
برصيد  10أهداف.
وي��ع��ان��ي س��ان ج��رم��ان م��ن غياب
هدافه السويدي زالتان إبراهيموفيتش
عن المالعب منذ سبعة أسابيع وعندما
سئل ب�لان ع��ن إم��ك��ان مشاركته ضد
مرسيليا بعد أن عاود تمارين خفيفة
أخ��ي��را ً ق���ال« :ص��راح��ة ،ال أستطيع
اإلجابة عن هذا السؤال .قلت األسبوع
الماضي بأنها إصابة غريبة ،لكن حاله
تحسنت في األيام األخيرة».
وف��ي غياب إبراهيموفيتش كانت
ال��ض��غ��وط��ات ع��ل��ى ك��اه��ل المهاجم
األوروغوياني إدينسون كافاني لكن
األخير كان عند حسن ظن الجهاز الفني
به ألنه سجل  4أه��داف في آخر أربع
مباريات خاضها وبينها هدف التأهل
لسان جرمان بعد مرور  57ثانية فقط
في مرمى ابويل القبرصي.
ولطالما تعتبر المباراة بين الفريقين
م��واج��ه��ة ال��م��وس��م دائ��م��ا ً ع��ل��م�ا ً ب��أن
مرسيليا يتفوق من ناحية األلقاب على
سان جرمان ،إذ فاز الفريق الجنوبي
باللقب المحلي  10م���رات مقابل 3
لفريق العاصمة ،وت��وج بطالً لكأس
فرنسا  10مرات أيضا ً مقابل  8مرات
لسان جرمان ،كما أن مرسيليا يفخر
بأنه ال��ن��ادي الفرنسي الوحيد الذي
انتزع لقب دوري أبطال أوروب��ا عام
.1993

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11
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1 .1سلسلة جبلية ف��ي جنوب أسبانيا تشرف على
المتوسط
2 .2من األنبياء ،نفنيهم
3 .3أرشد ،شهر مصري ،متشابهان ،نجيع
4 .4أقرضا المال ،مارات
5 .5مدينة باكستانية ،خاصتها
6 .6أول وسوس ،رئيس فرسان مالطة األكبر
7 .7يغالب ،مصيف لبناني
8 .8صخر عظيم مشرف على هبوط ،قميص من زرد
أوحديد يلبس للوقاية من سالح العدو ،ثابت
9 .9حموا ،ركيزة ،مثيل
1010يريد الشيء ،نهر بين غويانا الفرنسية وسورينام
1111مصائب ،سهام
1212يافعاً ،إحسانها

1 .1ملحن مصري راحل منع الطقاطيق والتواشيح ولحن
عدة روايات ،يتبع
2 .2من كبار رجال الدولة والقواد في روما والعالم
3 .3عملة آسيوية ،ضمير متصل ،منطقة في شمال شرق
أسبانيا
4 .4مدينة فلسطينية ،خالف نشتري
5 .5ضمير منفصل ،مدينة تونسية ،للنفي
6 .6يعامل بشدة  ،أحد آلهة الميثولوجية الهندية
7 .7عمل مبدع ،أحامي عن ،أقطع
8 .8طيورا ً مجتمع ًة ،مقياس مساحة
9 .9منازل ،يمسونه
1010أمر عظيم ،من الفاكهة الصيفية ،خبر
1111هدمته ،دولة أفريقية
1212أوطان ،أدعم ،أداة جزم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،279351468 ،184296735
،865917243 ،356478192
،742563819 ،913842657
،597624381 ،431789526
628135974

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1دانته الياري  ) 2رشميا،
يالكما  ) 3باماكو ،يتم  ) 4ديار
بكر ،اكحل  ) 5ل��م ،ت ت ،رأس،
ني  ) 6حلم ،وهاد ،دك  ) 7اجني،

لملمت  ) 8مال ،زنوبيا  ) 9نيدو،
ره��ان  ) 10تا ،يدربوا ،بب ) 11
ال��ع��ازب ،اجبر  ) 12بهار ،عين،
دين.
عموديا:
 ) 1دريد لحام ،تاب  ) 2اش،

يمل ،اناله  ) 3نمبا ،مالي ،عا )4
تيرات ،دي��ار  ) 5هانبتون رودز
 )6اك ،هين ،ربع  ) 7ليكررا ،وهب
 ) 8يلو ،ادل��ب ،وان  ) 9اا ،اس،
ميراج  ) 10ركيك ،داله ،بد ) 11
يمتحنكم ،ابري  ) 12املي ،تانب.

 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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The Judge
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب �ط��ول��ة روب� ��رت
دون ��ي م��ن اخ� ��راج داي �ف��د دوبكن.
مدة العرض  141دقيقة،ABC( .
ك��ون�ك��ورد ،امبير ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).

The Boxtrolls
ف��ي��ل��م ت� �ش ��وي ��ق ب� �ط ��ول ��ة بين
كينغسلي من اخراج غراهام انابل.
م��دة ال�ع��رض  97دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

John Wick
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ادري� ��ان
باليكيمناخراجتشادستاهلسكي.
مدة العرض  101دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب ��راج ،سينمال،
غاالكسي ،سينما سيتي).

Love, Rosie
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي ب �ط��ول��ة س��ام
كالفلين من اخراج كريستيان ديتر.
مدة العرض  102دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

The Boxtrolls
فيلم دراما بطولة بين كينغسلي
م��ن اخ � ��راج غ ��راه ��ام ان ��اب ��ل .مدة
ال � �ع� ��رض  97دق� �ي� �ق ��ة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).
Fury
فيلم درام � ��ا ب�ط��ول��ة ب���راد بيت
من اخ��راج دايفد اي��ار .مدة العرض
 143دقيقة( .ابراج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

