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الجولة السابعة

الجمعة  14تشرين األول:
طرابلس  -الشباب الغازية
السبت  15تشرين األول:
السالم  -العهد (زغرتا)
التضامن صور  -األنصار (صور)
الصفاء  -الساحل (بيروت البلدي)
األحد  16تشرين األول:
النبي شيت  -األخاء (النبي شيت)
الراسينغ  -النجمة (صيدا)

الجولة الثامنة

الجمعة  21تشرين األول:
الراسينغ  -التضامن صور

منوع

{ استعاد البريطاني أندي موراي توازنه بعد الهزيمة المفاجئة أمام
الياباني كي نيشيكوري ،على حساب منافسه الكندي ميلوش راونيتش
في البطولة االختتامية لالعبي التنس المحترفين المقامة في لندن.
وتمكن م��وراي المصنف خامسا ً من الفوز على راونيتش المصنف
سابعاً ،بمجموعتين مقابل ال شيء ،بواقع )3-6( :و( )5-7في المباراة
التي أجريت بينهما في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة
الثانية.
وأنعش موراي بهذا الفوز ،حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي
للبطولة.
وكان أندي م��وراي قد تعرض لهزيمة مفاجئة أمام كي نيشيكوري
المصنف رابعاً ،بمجموعتين نظيفتين ،وبنتيجة واحدة )6-4( :و ()6-4
في المباراة االفتتاحية للمجموعة الثانية.

شغف جمهور الكرة اللبنانية بدخول المدرجات
الصفاء  -العهد (صيدا)
السبت  22تشرين األول:
الشباب الغازية  -الساحل
األنصار  -طرابلس
األحد  23تشرين األول:
النبي شيت  -السالم (النبي شيت)
األخاء  -النجمة (صيدا)
من جهة ثانية ،افتتحت اليوم ،دورة
المدربين اآلسيوية للحصول على شهادة
تدريبكرةالصاالت–المستوىاألولالتي
ينظمها اتحاد كرة القدم ،بإشراف االتحاد
اآلسيوي ،وتستمر حتى  16تشرين األول
الجاري ،والتي يشارك فيها  22مدرباً،

ويشرفعليهاالمحاضراآلسيويوميض
شاملكاملالجاجاني.
وحضر حفل االفتتاح األمين العام
التحاد كرة القدم جهاد الشحف الذي
أل��ق��ى كلمة رح���ب فيها بالمحاضر
والمشاركين ،وأثنى على الجهود الدائمة
التي يبذلها االتحاد اآلسيوي في سبيل
تطوير مستوى التدريب في االتحادات
الوطنية ،مؤكدا ً حرص االتحاد اللبناني
على االس��ت��م��رار ف��ي تنظيم ال���دورات
التدريبية التي من شأنها إعداد كوادر
تدريبية مثقفة تعمل على تطوير البنية
األساسية للعبة.

{ ألمح خيراردو مارتينو م��درب األرجنتين إلى أن ليونيل ميسي
سيلعب في مركز الجناح األيمن أو كمهاجم رابع ،أثناء مواجهة كرواتيا
الودية األربعاء  12تشرين الثاني في لندن.
وتلعب األرجنتين أمام البرتغال مباراة ودية على «أولد ترافورد» يوم
الثالثاء المقبل.
وأكد مارتينو الذي تولى مسؤولية التانغو خلفا ً ألليخاندرو سابيال
بعد نهاية كأس العالم في تموز الماضي ،أنه ال يزال في مرحلة استكشاف
الالعبين وتقديم خططه إليهم وليس اختيار التشكيلة األساسية ،وذلك
بعد ضم مهاجم يوفنتوس كارلوس تيفيز الذي غاب عن المنتخب في
السنوات الثالثة السابقة.
وأضاف مارتينو« :ال يلعب غونزالو هيغواين بطريقة سيرخيو أغويرو
أو تيفيز ،لكن مع خطة مثل التي نلعب بها ،فإن أحدهم يجب أن يلعب في
مركز قلب الهجوم» .وتابع« :سيكون من الصعب مشاهدتهم (المهاجمون
الثالثة) وهم يلعبون معا ً في الوقت ذاته ،على األقل في بداية المباراة».
وأكد مارتينو مدرب برشلونة السابق ،أن هناك  4قواعد أساسية ترتكز
إليها طريقته في اللعب ،وهي تمرير جيد للكرة وإع��داد جيد للهجمات
وضغط جيد في أرجاء الملعب كافة مع التوزان من أجل شغل المساحات
التي يتركها المنافس في صفوفه الخلفية.
وخسرت األرجنتين  0-2أمام البرازيل في بكين خالل جولة الفريق في
آسيا الشهر الماضي قبل أن تسحق هونغ كونغ .0-7
وكان مارتينو استهل مشواره مع األرجنتين بالفوز  2-4على ألمانيا،
والتي تغلبت على فريق المدرب سابيال لتحرز لقب كأس العالم في
البرازيل هذا العام.

مدرب العهد :م�ص ّممون على الم�ضي قدم ًا نحو اللقب
الفريق هذا الموسم تألق الوجوه الشابة ،ودخولها تدريجيا ً
وبشك ٍل فعّ ال في أجواء الفريق.
ومن بين هؤالء حسين حيدر ،الذي شارك للمرة األولى أمام
األخاء في الجولة الماضية ( – 3صفر للعهد) ،ومهدي عطوي،
الذي يشارك كبديل في بعض المباريات ،وعلي حديد وحسين
أيوب ومصطفى أيوب.
وأكد حمود أن جميع الالعبين الجدد سيكون لهم دور في
المراحل المقبلة ،ال سيما أنهم يمتلكون قدرات عالية ولديهم
الثقة بالنفس ،وهو ما يساعدهم في الدفاع عن ألوان الفريق
في أي لحظة.
يبدو فريق األخ��اء األهلي في وض��ع ال يحسد عليه قبل
مباراته الصعبة مع النبي شيت على أرض األخير األحد
المقبل ،في الجولة السابعة من الدوري اللبناني ،إذ يحتاج
الفريق الجبلي إلى الفوز للتخلص من المركز الحادي عشر
قبل األخير.
ويعاني الفريق ،الذي يشرف عليه المدرب الشاب فادي
العمري ،من مسلسل إصابات طويل ،فقبل الجولة السابعة،
تضم قائمة الالعبين المصابين ثمانية العبين ،أبرزهم الحارس
الدولي ربيع الكاخي ،الذي غاب عن المباراة األخيرة مع العهد،
ولعب بدال ً منه الحارس الشاب محمد سكر ،كذلك تضم القائمة
قاسم محمود ومحمد بالوني وألكسيس خزاقة ،فضالً عن علي
همدر الذي تعرض لحادث صدم بالسيارة األسبوع الماضي،
وربما سيغيب عن مراحل الذهاب المتبقية للعالج.
وشهدت تدريبات الفريق هذا األسبوع عودة بعض الالعبين
المصابين ومنهم البالوني والحارس الكاخي ،لكن مشاركتهما
لم تتأكد في المباراة المقبلة.
ويعاني الفريق ،الذي تضم صفوفه أسما ًء المعة كالحارس
ربيع الكاخي والبرازيلي جوزيل وقائد الفريق حسين طحان
والغاني أفراني يبواه ،من عدم إمكان اللعب على أرضه في
بحمدون في جبل لبنان ،حيث تقام أعمال ترميم للملعب.

يتصدر فريق العهد ترتيب الدوري اللبناني بعد الجولة
السادسة بـ 13نقطة ،متقدما ً بفارق األه��داف على النجمة
الثاني برصيد النقاط نفسه.
ويبدو الفريق الذي يقوده المدرب محمود حمود ،مصمما ً
على المضي قدما ً في مسيرته نحو إحراز اللقب الرابع بعد
أعوام  2008و 2010و .2011لكن طريقه ال تبدو مفروشة
بالورود ،وسط تقارب المستويات بين فرق الصدارة هذا
الموسم ،وطموح فرق وسط الترتيب بالتقدم إلى األمام ،فضالً
عن امتالك كثير من الفرق القدرة على صنع المفاجآت ،كما
حدث في مباريات عدة خالل الجوالت األولى ،وهو ما يعطي
الدوري اللبناني نكهة خاصة هذا الموسم.
وتوقع حمود مباراة صعبة لفريقه مع السالم على أرض
األخير ،في الجولة المقبلة ،ال سيما أن الفريق الشمالي لم
يخسر حتى اآلن في المباريات التي خاضها على أرضه حيث
حقق نتائج جيدة بفوزه على األنصار ( )1 – 2والساحل (– 1
صفر) قبل تعادله مع األخاء ( ،)1 – 1لكن حمود أكد جاهزية
فريق العهد لهذه المباراة ،خصوصا ً أن الفوز ضروري فيها
لالحتفاظ بصدارة الترتيب.
وكشف حمود خالل حديثه إلى موقع «ك��ورة» عن غياب
قلب دفاع الفريق حسن ضاهر عن المباراة بسبب اإلصابة،
وحاجته إل��ى الراحة لمدة  10أي��ام ،بحسب تقرير طبيب
النادي .وأضاف أن العهد استعد للمباراة مع السالم بلقاء
ودي على ملعبه مع الراسينغ ،أسفر عن فوز الفريق األصفر
بثالثية نظيفة ،سجلها علي شهاب ومهدي عطوي وحسين
حيدر.
وقال حمود إن هجوم الفريق بدا أكثر فاعلية في المباريات
األخيرة ،علما ً أنه األفضل في الدوري حتى اآلن ،لكن «المشكلة
ال تزال في اللمسة األخيرة إذ نعمل مع العبي هذا الخط على
تفعيل هذه الناحية وتكثيف العمل معهم لتحقيق نتائج
أفضل في المباريات المقبلة» .ورأى أنه من بين أبرز إيجابيات

{ نفى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد اإلشاعات
التي تناقلتها الصحافة في األيام الماضية عن وصفه األرجنتيني ليونيل
ميسي بألفاظ بذيئة ،وأكد أنه سيالحق المسؤولين عن ذلك.
وقال رونالدو على موقع التواصل االجتماعي «فايسبوك» إنه يحترم
جميع زمالئه المحترفين بمن فيهم ميسي ،وطلب من محاميه الخاص
اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لمالحقة المسؤولين.
وكانت صحيفة «تليغراف» قد نشرت أجزاء من كتاب جديد للصحافي
الرياضي جيليم باالجي ،زعم فيه أن الدون يستخدم لقبا ً بذيئا ً لوصف
ميسي ،وأن اللقب ذاته متداول بين العبي الملكي.
وقال الكاتب أيضا ً إن رونالدو يصف عالقته بميسي كعالقة جمهورية
إيرلندا ببريطانيا ،وزم�لاؤه يستخدمون ألفاظا ً أخ��رى لنعت ميسي
كـ»دمية رونالدو».
{ يرى آريين روبن الجناح الطائر لنادي بايرن ميونيخ اﻷلماني
والمنتخب الهولندي أن بيب غوارديوال المدير الفني لفريقه البافاري
مريض ومهووس بكرة القدم ،ويعطي الساحرة المستديرة كل عمره.
وق��ال روب��ن ف��ي ح���واره م��ع مجلة «ف��ران��س فوتبول» الفرنسية:
«غوارديوال مدرب عجيب ،أعتقد أنه مهووس بدرجة ال تصدق بكرة القدم،
إنه مريض بتلك اللعبة ،لدرجة أنه قد يتصل بأحد الالعبين في الساعة
الثالثة فجرا ً لبحث بعض األمور التكتيتية والفنية».
على جانب آخر أكد النجم صاحب الـ 30سنة أنه سعيد في البايرن
وال يفكر في الرحيل عنه ،مشيرا ً إلى أنه يجد كل ما يتمناه داخل جدران
النادي البافاري.
وتحدث روبن في ختام تصريحاته عن الكرة الذهبية ،مؤكدا ً أن الجائزة
ال تمثل له هاجساً ،وأنه يقدم فقط كل ما لديه من أجل تحقيق البطوالت
واإلنجازات مع فريقه.
{ قال االتحاد األفريقي لكرة القدم أمس ،إنه سيكشف في غضون  3أيام
عن الدولة التي ستستضيف نهائيات كأس أفريقيا  ،2015بعد استبعاد
المغرب الذي طلب التأجيل خوفا ً من فيروس إيبوال.
وقال عيسى حياتو رئيس االتحاد إن األخير سيتحدث إلى الدول التي
عبرت عن رغبتها في استضافة البطولة المقرر إقامتها ما بين  17كانون
الثاني والثامن من شباط  ،2015وإنه يتوقع صدور قرار سريع في هذا
الصدد في وقت ت��رددت تكهنات تحدثت عن رغبة قطر في استضافة
البطولة.
وقال حياتو في حديث إلى «قناة فرانس  ،»24إن االتحاد رفض طلب
التأجيل حتى ال يشكل ذلك سابقة غير مرغوب فيها ويفتح الباب أمام
طلبات أخرى من هذا القبيل .وأضاف« :ال يمكنني أن أقول لكم أين ستقام
البطولة ،لكن كل ما أستطيع قوله هو أنها ستقام».
وقالت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إن قطر التي تستضيف نهائيات
كأس العالم في  ،2022ربما تلعب دورا ً في هذا الموقف.

اتهمها بتمويل «داع�ش»

بالتر :مونديال  2022لن ينظم في قطر
أوردت م��ج��ل��ة «دي����ر شبيغل»
األلمانية تصريحات قالت إنها لرئيس
االتحاد الدولي «فيفا» جوزيف بالتر،
أكد فيها أن كأس العالم لكرة القدم
 2022لن ينظم في قطر .وقد أطلق
ذلك التصريح على هامش عشاء نظمه
على شرف اتحاد الكرة النروجي في
 13تشرين األول الماضي.

وأض����اف ب�لات��ر أن «ال��ق��ط��ري��ي��ن
يتصرفون ب��غ��رور ،ويعتقدون أنه
يمكنهم شراء كل شيء بالمال» ،وفقا ً
للصحيفة.
ون��ق��ل��ت م��ص��ادر ،وصفتها «دي��ر
شبيغل» بالمؤكدة والموثوقة ،أن
بالتر ذهب إلى أبعد من ذل��ك ،وربط
بين قطر وتمويل تنظيم «داعش».

عامل

ات من ال

االتحاد اللبناني ّ
يعدل �أ�سعار تذاكر الدخول �إلى المالعب
ق��رر االتحاد اللبناني خفض سعر
بطاقات الدخول إلى المالعب من 10
آالف ليرة لبنانية إل��ى  5آالف ليرة
لبنانية ،وذلك بنا ًء على مطالبة بعض
األندية بذلك ،تشجيعا ً لزيادة اإلقبال
الجماهيري على م��ب��اري��ات ال���دوري
والبطوالت الرسمية المحلية.
ووافق االتحاد على إقامة مباراتين
وديتين بين منتخبي لبنان واإلمارات
األولمبيين ،في  27و 30كانون الثاني
المقبل ،في اإلمارات.
وأذاع االت��ح��اد برنامج مباريات
الجولتين السابعة والثامنة من الدوري
اللبناني على النحو التالي:

مونديال الخليج 22
بين المناف�سة والت�أ ّزم ال�سيا�سي

من جهة أخرى ،رفض اتحاد الكرة
النروجي التعليق على ه��ذا الخبر،
بينما نفى اتحاد الكرة الدولي صحة
التصريحات ،وأكد أن بالتر لم يتطرق
إلى تمويل «تنظيم الدولة».
وأب��رزت المجلة تلك التصريحات
في عددها األخير ،قبيل زيارة منتظرة
لرئيس «فيفا» إلى برلين.

حسين غازي
يفتتح اليوم العرس الخليجي الثاني والعشرين لكرة
القدم في الرياض .حيث تحتضن العاصمة السعودية
ال��ك��أس للمرة الرابعة ف��ي تاريخها ،وتتنافس الفرق
الخليجية بشكل ج �دّي لتحقيق اللقب ،إذ تسعى كل
المنتخبات للوقوف على مستويات العبيها وأدائهم ،قبل
بدء منافسات كأس آسيا ،المنتظر إقامتها في أستراليا.
ونظرا ً إلى تسليط الوسائل اإلعالمية الخليجية الضوء
على البطولة ،ينتظر أن تستحوذ نسبة مشاهدة عالية
من الجمهور العربي وليس الخليجي فقط ،ويعود ذلك
لمتابعة شريحة كبيرة من المتتبعين الرياضيين الدوريات
الخليجية ،وتحديدا ً في قطر واإلم��ارات والسعودية ،لما
تملكه تلك الدوريات من نجوم في صفوف فرقها.
وتأتي دورة الخليج هذه المرة وسط مناخات سياسية
متأزمة بين عدد من أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي،
وتحديدا ً بين السعودية واإلم��ارات والبحرين من جهة
وقطر من جهة أخ��رى ،حتى أن االتحاد القطري للعبة
اضطر في وقت سابق إلى نفي أخبار ترددت عن احتمال
انسحابه من البطولة في الرياض.
وليست المرة األول��ى التي تقام فيها دورات الخليج
تحت تأثير خالفات سياسية ،وشهدت على مدار تاريخها
انسحاب عدد من المنتخبات ألسباب مختلفة ،لكن الدورة
حافظت على استمراريتها وانتظامها منذ النسخة األولى
في البحرين عام .1970
و ُتقام المباراة االفتتاحية بين منتخبين ينتظر أن
يلعبا أدوارا ً نهائية في البطولة ،إذ تبدأ المنافسات بلقاء
بين السعودية وقطر ،في مباراة قد ترسم خريطة الطريق
نحو الهدف المنشود ،ومعالم ترتيب فرق المجموعة.
في الحسابات األولية واستنادا ً إلى التاريخ والمعطيات
الحالية ،ي ّ
ُرشح األخضر لصدارة المجموعة والتأهل إلى
الدور الثاني ،ويرافقه أحد المنتخبين القطري أو البحريني،
أولي على
على أن يُستبعد اليمن من سباق التأهل كتحليل ّ
ال��ورق .ففي حال تعادل العنابي واألخضر ،أو خسارة
أحدهما أم��ام اآلخ��ر ،سيشكل ف��وز البحرين على اليمن
ضغطا ً نفسيا ً عليهما ،إذ يلتقي الفريقان مباشر ًة بعد
انتهاء مباراة االفتتاح .ويشكل غياب خلفان إبراهيم نجم

المنتخب القطري ،والمرشح لقائمة أفضل العب في آسيا،
خوفا ً من أن يؤثر سلبا ً على أداء الع ّنابي.
في المجموعة الثانية ،تبقى الفرص متساوي ًة تقريبا ً
بين المنتخبات األربعة مع أفضلية لألبيض اإلماراتي،
لعب
نظرا ً إلى استقرار مستوى نجومه ،وامتالكه مفاتيح ٍ
أكثر ،وسيسعى بكل قوته للحفاظ على لقبه ،الذي اقتنصه
منذ عامين ،ليُت ّوج بطالً على عرش الكرة الخليجية .وتبقى
البطاقة الثانية رهن الكويت والعراق وعمان ،مع صعوبة
اختيار وتفضيل أحدها على اآلخر ،فالكويت الرقم الصعب
في البطولة دائماً ،إذ يمتلك أكبر عد ٍد من األلقاب ،وهذه
هي المسابقة المفضلة لديه ،وبالتالي ال يمكن استبعاده
ٌ
حديث عن تردي
من الترشيحات ،مهما صاحب مشاركته
األوضاع وكثرة اإلصابات وآخرها المهاجم المميز يوسف
ناصر الذي تعرض لش ٍّد في عضلة الفخد ،ويتوقع أن يلعب
دورا ً مهما ً في المنافسة على الكأس .في حين تعاني عمان
ٍ
وهبوط في المستوى بعد التغييرات
والعراق من صعو ٍد
تذبذب مستمر،
التي طاولت الفريقين ،إذ إن مستواهما في
ٍ
خصوصا ً بعد تعرض قائد أسود الرافدين السفاح يونس
محمود إلصابة أجبرت الطاقم التدريبي على استبعاده
من قائمة الـ 22العبا ً واستبداله بكرار جاسم .ويصعب
أيضا ً توقع هويّة البطل المقبل ،فربما نرى حصانا ً أسود
في البطولة ،وربما تخيب توقعات المحللين ،فكرة القدم
تلعب على البساط األخضر في تسعين دقيقة ،ال تحسم
النتيجة إالّ بعد صافرة الحكم الختامية.
وينتظر أن تكون هذه البطولة أفضل من سابقاتها،
حضرت وشحنت نفسها بدنيا ً
ّ
فالمنتخبات جميعها
ومعنوياً ،وكثي ٌر منها يعتمد على عنص ٍر يعتبر الوتر
الحساس ،والالعب رقم  12في الملعب ،أال وهو الجمهور
الذي يستطيع تغيير أية نتيجة ،عبر هتافاته وتشجيعه،
لتحفيز الفريق ،وتحسين آدائه خالل المباراة.
من جانب آخ��ر ،وص��ل جوزيف بالتر رئيس االتحاد
ال��دول��ي لكرة ال��ق��دم «فيفا» إل��ى العاصمة السعودية
الرياض أمس األربعاء لحضور افتتاح خليجي  ،22وكذلك
حضر رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن
إبراهيم آل خليفة للمشاركة في هذا الكرنفال الكروي ،وهذا
يدل على مدى اهتمام الفيفا بهذه البطولة ،على رغم عدم
رسمي ،ضمن لوائحه.
إدراجها بشكل
ّ

ي�ضاعف ِمحَ ن ليكرز ونوفيت�سكي يقتحم التاريخ
ممفي�س
ِ
ت��اب��ع ممفيس غ��ري��زل��ي��ز تأ ّلقه
وع ّمق ج��راح لوس أنجليس ليكرز
عندما هزمه  102-107في الدوري
األميركي للمحترفين في كرة السلة.
على ملعب «فيديكس ف��وروم»
وأم��ام  17618متف ّرجاً ،ب��رز مايك
كونلي ( 23نقطة) وق��ام اإلسباني
م��ارك غاسول تقريبا ً بكل شيء (8
ن��ق��اط و 8متابعات و 9تمريرات
ح��اس��م��ة) ليح ّقق ممفيس ف��وزه
السابع من أصل  8مباريات ويتكبّد
ليكرز خسارته السادسة مقابل فوز
وحيد في واحدة من أسوأ بداياته في
الدوري.
وح � ّق��ق زاك ران��دول��ف ثنائيته
المزدوجة «داب��ل داب��ل» السادسة
هذا الموسم ليتصدّر ممفيس ترتيب
المنطقة الغربية أم���ام هيوستن
روكتس الذي لعب مباراة أقل.
سجل النجم
في الطرف المقابلّ ،
كوبي براينت  28نقطة لك ّنه أهدر 16
محاولة من أصل  ،26فيما أضاف
كارلوس بوزر  20نقطة و 8متابعات
وهو أفضل رصيد له هذا الموسم،
والع��ب االرت��ك��از ج���وردان هيل 13
نقطة و 14متابعة.
ولعب ليكرز من دون جناحه واين
ألينغتون الذي سافر إلى فيالدلفيا
بعد وفاة والده إثر حادث إطالق نار.
أص��ب��ح ال��ن��ج��م األل��م��ان��ي دي��رك
مسجل في
نوفيتسكي تاسع أفضل
ّ
تاريخ الدوري وأفضل أجنبي عندما
قاد داالس مافريكس إلى الفوز على
ضيفه ساكرامنتو كينغز .98-106
�ج��ل نوفيتسكي ( 36سنة)
وس� ّ
 23نقطة راف��ع�ا ً رصيده 26953

نقطة خ�لال مسيرته الطويلة في
«أن بي أي» والتي بدأها في .1998
ّ
وتخطى النيجيري حكيم أوالغوون
( )26946بين عامي  1984و2002
تحت ألوان هيوستن وتورونتو.
وقال نوفيتسكي الذي أمضى كل
مسيرته مع داالس وأحرز اللقب عام
« :2011ال أصدّق أ ّنني أصبحت من
هذه الفئة من الالعبين».
يذكر أنّ كريم عبد الجبار يحت ّل
المركز األول مع  38387نقطة متقدّما ً
على كارل مالون ( ،)36928مايكل
ج����وردان ( ،)32292نجم ليكرز
الحالي كوبي براينت (،)31859
وي��ل��ت ت��ش��ام��ب��رالي��ن (،)31419
شاكيل أونيل ( )28596موزيس
م��ال��ون ( )27409وأل��ف��ي��ن هايز
( )27313ثم نوفيتسكي.
ف��ض�لاً ع��ن ن��ق��اط نوفيتسكي،
أضاف للفائز مونتا اليس  16نقطة
وتشاندلر بارسونز  19نقطة والعب

االرتاكز تايسون تشاندلر  14نقطة
و 11متابعة ،فيما كان رودي غاي
األفضل لدى الخاسر مع  26نقطة و8
متابعات وأضاف ريمون سيشنز 18
نقطة وديماركوس كوزنز  16نقطة
و 11متابعة وبن ماكلمور  17نقطة.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى ،ح�� ّق��ق س��ان
أنطونيو سبيرز حامل اللقب فوزه
الثاني على التوالي على حساب
مضيفه غ��ول��دن س��ت��اي��ت ووري���رز
.100-113
واع��ت��م��د م����درب س��ب��ي��رز غريغ
بوبوفيتس مجدّدا ً على مخضرميه،
فسجل طوني باركر  28نقطة و7
ّ
تمريرات حاسمة وتيم دنكان 12
نقطة و 13متابعة وكاوهي ليونارد
 19نقطة والبديل األرجنتيني مانو
جينوبيلي  17نقطة ،فيما كان كالي
طومسون األفضل لدى الخاسر مع
 29نقطة وأضاف هاريسون بارنز
 22نقطة و 8متابعات.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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1 .1مارشال بريطاني إحتل فلسطين عام 1917
2 .2مصيبة ،غنج ،حصل على
3 .3متحف ف��ي ب��اري��س يعرض فيه تماثيل شمعية
للرجال العظام ،عاثرا ً على
4 .4مدينة أميركية في تكساس
5 .5هضاب ،يجعل الشخص أهالً لألمر ،جواب
6 .6من الحشرات ،القوام ،يضع خلسة
7 .7يدربه ،ينشران الخبر
خصصت ،يسقطان
ّ 8 .8
9 .9وافقهما الرأي ،للتفسير
1010عائلة عالم هندي راح��ل كان العقل العلمي الذي
ابتكر القنبلة الذرية االولى في الهند ،هضبة جبلية
بركانية في سوريا جنوب دمشق
1111نوتة موسيقية ،نومي العميق ،متشابهان
1212الزرع ،مدينة إيطالية

1 .1فيزيائي سويسري راحل اول من صعد بالمنطاد الى
الستراتوسفير
2 .2مصيف لبناني ،رجاء
3 .3ضجرنا من ،مصورين
4 .4جزيرة صغيرة غرب ايرلندا
5 .5نتهم ،خاصته ،لطخت بالعار
6 .6البليغ ،يخاف من
7 .7للنفي ،مدينة مغربية ،أحد الوالدين
8 .8نطليه بااللوان ،حراثتي لألرض
9 .9مدينة نيجيرية ،جيد (باألجنبية)
1010يخلص من المصيبة ،عملة عربية
1111أمر عظيم ،حفرا البئر ،يثق بالشخص
1212من أيام االسبوع ،غير مطبوخ ،كبر وتطور
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،587961243 ،194372856
،239517684 ،623485197
،465839712 ،871624539
،742198365 ،358746921
916253478

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ح��م��ام م��س��ق��وط��ي��ن ) 2
ي��اق��وت ،ان��ا ،يا  ) 3بلبل ،ار ،ما
 )4نيل ارمسترونغ  ) 5نهار ،عار
 ) 6قنا ،سحاب ،الر  ) 7ظل ،ال،

نرسيس  ) 8ام النعسان ،را ) 9
نس ،مايا ،ايدت  ) 10هات ،ذنوبه
 ) 11التينا ،دلينا  ) 12تنتبهي،
ناب.
عموديا:
 ) 1حي بن يقظان ،ال  ) 2مالي،

نلمسها  ) 3اقبلنا ،اتت  ) 4مواله،
المتين  ) 5مت ،راسلنا ،نت ) 6
ام��رح ،عيذاب  ) 7ق��ارس ،انسان
 ) 8ون ،تعبرا ،ودي  ) 9طامرا،
سنابل  ) 10اورل��ي ،يهين ) 11
ني ،اسرد ،نا  ) 12الغدر ،اتراب.

 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).

