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�أتليتيكو و�آر�سنال لح�سم الت�أهل واليوفي وليفربول لإبقاء الحظوظ
حسين غازي
تشهد الجولة الخامسة من دوري األبطال
ال��ي��وم م��ب��اري��اتٍ س��اخ��ن��ة وأخ����رى حاسمة
ومجنونة ،فستسعى ف��رق كبايرن ليفركوزن
وآرس���ن���ال وأت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د ل��ح��س��م مسألة
التأهل ،فيما تسعى الفرق الكبيرة كاليوفي
وليفربول لتقديم ك��ل م��ا لديها إلب��ق��اء نفسها
ضمن دائ��رة المنافسة على البطاقة الثانية.
تنطلق رحلة  السيدة العجوز اليوم ،نحو التأهل
للدور الثاني ،من السويد في حال استطاع اليوفي
تحقيق الفوز .ويغادر متصدر الدوري اإليطالي
لمواجهة مالمو منتشيا ً من فوزه المهم في المباراة
الماضية أمام أولمبياكوس ،إذ استطاع من خالله
خلط أوراق المجموعة ،إعالن أن التأهل ال يزال
بين يديه .ويعيش السيدة العجوز ،مع المدرب
أليغري أياما ً جيّدة ،إذ يتطور المستوى التكيتكي
والتأقلم ،داخ��ل صفوف الفريق .لكنه مطالب
أي��ض�اً ،بإثبات ذل��ك وترجمة قوته ف��ي دوري
األبطال كما الكالتشيو.
من جهة أخرى ،يدخل مالمو السويدي اللقاء،
متسلحا ً
بعاملي األرض والجمهور ،وعنصر
ّ
ال��م��ف��اج��أة ،ف��ال��م��درب ال��ن��روج��ي إي��ج هارييد،
تمكن من حصد ال��دوري السويدي في أكثر من
مناسبة ،إال أن المواجهة األوروب��ي��ة قد تكون
مختلف ًة وأصعب كثيرا ً على العبيه .ولكن ال شيء
مستحيالً في عالم المستديرة الساحرة ،فالفريق
يملك قلب هجوم مخضرم ،يتمتع بخبرة كبيرة
أمام المرمى ،وقد يشكل عبئا ً كبيراً ،على مرمى
بوفون ومدافعيه .وسيحاول رج��ال هارييد،
قطع الهواء والماء عن الالعب التشيلي فيدال،
م��ح��ارب خ��ط وس��ط ي��وف��ن��ت��وس ،وأح���د أفضل
قاطعي الكرات على مستوى العالم ،إذ يستطيع
اللعب على المستويين الدفاعي والهجومي
بالقوة نفسها تقريباً ،وهو ق��اد ٌر على اختراق
دفاعات الخصم ،وتحضير الكرات للمهاجمين.
وانتهت المواجهة األول��ى بين الفريقين بفوز
اليوفي بهدفين مقابل هدف.
أ ّم����ا ال��ل��ق��اء ال��ث��ان��ي ب��ي��ن أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د
وأول��م��ب��ي��اك��وس ،سيسعى م��ن خ�لال��ه رج��ال

المدرب دييغو سيميوني إلى الفوز ،إذ إن حسم
عملية ال��ت��أه��ل وح��ج��ز المقعد األول م��ن اآلن
تجنبا ً للدخول في متاهات الحسابات المعقدة،
ففوز اليوفي وك��ذل��ك أولمبياكوس ،سيجعل
الفرق الثالث متعادل ًة بالنقاط ( 9لكل فريق).
ورغ��م ذلك ستكون المباراة صعبة ،على أبناء
العاصمة المدردية ،إذ تجرع الفريق خسارة
أم��ام الفريق ذات��ه في وقت سابق في اليونان.
في المجموعة الثانية ،يخرج ليفربول لمواجهة
لودوجورتس في بلغاريا ،وقد تتبخر حظوظ
الريدز في التأهل ،في حال انتصر بازل على ريال
مدريد ،وفشل الفريق اإلنكليزي في الفوز على
الفريق البلغاري .وسيتراجع لودوجورتس إلى
المركز األخ��ي��ر إذا م��ا خسر ،فهو يحتاج إلى
الفوز على ليفربول للحفاظ على أمله في المركز
الثالث .ويعاني الريدز في الفترة األخيرة ،على
مستوى البريميرليغ ودوري األبطال ،إذ تعثر
الفريق في مباراته األخيرة في الدوري .ويعاني
خطي
ليفربول ف��ي المراكز ك��اف��ة ،اب��ت��داء م��ن
ّ
الدفاع والوسط ،وص��وال ً إلى العقم الهجومي.

من جهة أخرى ،يحل ريال مدريد ضيفاً ،على بازل
السويسري ،وشهدت آخر زي��ارة للملكي لبالد
الساعات ،فوزا ً كبيرا ً بخماسية مقابل هدفين.
ويدخل الريال اللقاء ،منتشيا ً من فوزه األخير في
الدوري اإلسباني ،برباعية نظيفة .وضمن الملكي
تأهله إلى ال��دور المقبل ،من الجولة الماضية،
ويتوقع أن ت��ك��ون المهمة سهلة ألنشيلوتي
والعبيه ،في ظل ارتفاع مستوى صاروخ ماديرا
كريستيانو رونالدو.
أما في المجموعة الثالثة ،فسيحاول بايرن
ليفركوزن تحقيق نتيج ٍة إيجابية أم��ام نادي
موناكو ،فنقطة التعادل ستحسم ق��رار تأهله،
أم��ا ال��ف��وز فسيضعه ف��ي ص���دارة المجموعة،
حتى لو خسر في الجولة السادسة .وانتفض
ليفركوزن أوروبياً ،منذ خساراته تحديدا ً أمام
خصمه المباشر اليوم ،إذ حقق ثالثة انتصارات
متتالية ،ليتربع على عرش الصدارة بتسع نقاط.
وسيشكل كريم بلعربي وصانع األلعاب هاكان
شلهان أوغلو ثنائيا ً مميزاً ،قادرا ً على ّ
فك شيفرة
دفاعات اإلم��ارة الفرنسية .وفي الجانب اآلخر

يعاني موناكو هذا الموسم ،إذ تعادل في األسبوع
الماضي ،بهدفين لمثلهما ،أمام كاين المتواضع،
ويحتل ال��ن��ادي الفرنسي المركز الثامن في
ال����دوري ،متخلفا ً بـ 11نقطة ع��ن المتصدر
مارسيليا .ويعاني الفريق من مشكلتين كبيرتين،
تتمثالن باالفتقار للفعالية الهجومية ،وإضاعة
الفرص بشك ٍل غير مقبول.
في المقلب اآلخر ،وعلى ملعب بيتروفيسكي
في روسيا ،سيسعى زينيت سان بطرسبورغ،
إلى استغالل برد الشتاء القارص ،للفوز على
ن��ادي بنفيكا ،فالعبو الفريق البرتغالي ،قد
يعانون كثيراً ،من حرارة الطقس المتدنية ،ما قد
يرجح ك ّفة النادي الروسي.
ويملك الفريقان عدد النقاط نفسه ،فالمنتصر
سيقترب خ��ط��وة م��ن ص��اح��ب ال��م��رك��ز الثاني
موناكو ،ليبقي حظوظه قائمة للتأهل إلى دور
الستة عشر.
وف��ي المجموعة الرابعة ،سيدخل آرسنال
لقائه المنتظر أمام بروسيا دورتموند ،في ظل
معانا ٍة كبيرة في صفوف الفريق ،بعد أسوأ بداية
له في تاريخ الدوري اإلنكليزي الممتاز ،إذ يقبع
في المركز الخامس عشر بعد خسارته األخيرة
في الدوري أمام خصمه مانشستر يونايتد ،على
أرضه في ملعب اإلمارات بنتيجة  .1-2وسيسعى
المدفعجية للفوز على دورتموند العنيد والقويّ
أوروبياً ،كي ال يدخل في نفق المجهول في الجولة
األخيرة.
وفرط آرسنال بنقاط كثيرة ثمينة ،بخاصة
في مباراته األخيرة أمام أندرلخت البلجيكي ،بعد
تعادله معه  .3-3ويعاني الفريق من غيابات
عديدة ،أبرزها نجم خط الوسط جاك ويلشير،
ومهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو العائد من
اإلصابة ،والذي يتوقع عدم استدعائه للتشكيل.
أما في المباراة الثانية ،والتي تجمع أندرلخت
البلجيكي وغالطة س��راي التركي على ملعب
كونستنت فاندن ستوك معقل األول ،سيتصارع
كال الفريقين على النقاط ال��ث�لاث ،فعلى رغم
صعوبة التأهل لكليهما للدور المقبل من دوري
األبطال ،إال أن المركز الثالث ،سيضع أحدهما في
الدوري األوروبي.

جيم�س يقود كليفالند �إلى وقف هزائمه المتتالية
ق��اد «الملك» ليبرون جيمس فريقه كليفالند
كافالييرز إلى وقف الهزائم المتتالية بمساهمته في
الفوز الكاسح على ضيفه أورالندو ماجيك 74-106
ضمن الدوري األميركي للمحترفين في كرة السلة.
على ملعب «كويكن لونز أرينا» وأم��ام 20562
متفرجاً ،وضع كليفالند كافالييرز حدا ً ألربع هزائم
متتالية بفضل تألق نجمه جيمس ال��ذي سجل 29
نقطة مع  11تمريرة حاسمة و 4متابعات في األرباع
الثالثة األولى فقط.
ووضع جيمس فريقه على السكة الصحيحة في
بداية المباراة بتسجيله  16نقطة في الربع األول بينها
 5نقاط من أصل  9متتالية سجلها كليفالند كافالييرز
وحسم بها الربع بفارق  10نقاط (.)14-26
وتابع جيمس العائد إلى كليفالند كافالييرز هذا
الموسم بعد  4مواسم مع ميامي هيت توج خاللها
باللقب مرتين وح ّل وصيفا ً مرتين ،تألقه في الربع
الثاني وساهم في توسيع الفارق في نهايته إلى 18
نقطة ( .)38-56واتسع الفارق في الربع الثالث إلى
 26نقطة قبل أن يصل إلى  33نقطة في الربع األخير
الذي لم يشهد مشاركة جيمس.
وهو الفوز السادس لكليفالند مقابل  7هزائم إذ
يحتل المركز السابع في المنطقة الشرقية ،فيما تراجع
أورالندو ماجيك إلى المركز العاشر في المنطقة ذاتها
برصيد  6انتصارات و 10هزائم.
وبرز في صفوف الفائز أيضا ً البرازيلي أندرسون
فاريغاو بتسجيله  14نقطة و 6متابعات وتمريرتين
حاسمتين ،وكيفن لوف صاحب  12نقطة و 8متابعات
و 5تمريرات حاسمة وكيري ايرفينغ صاحب  12نقطة
و 4تمريرات حاسمة.

وسجل ك�لا الالعبين  22نقطة م��ع  15تمريرة
حاسمة و 5متابعات لبول و 16متابعة لغريفين
الذي كان قريبا ً من الثالثية المزدوجة «تريبل دابل»
بتمريره  9كرات حاسمة.

تورونتو رابتورز  -فينيكس صنز

وواصل تورونتو رابتورز سيطرته على المنطقة
الشرقية بفوزه على ضيفه فينيكس صنز 100-104
على ملعب «اير كندا سنتر» وأمام  19800متفرج.
وهو الفوز الثاني عشر لتورونتو في  14مباراة،
ويدين به إلى الليتواني يوناس فاالنسيوسناس
صاحب  27نقطة و 11متابعة ودي��م��ار دي���روزان
صاحب  23نقطة.

بورتالند باليزرز  -فيالدلفيا سيكسرز

وحقق بورتالند ترايل باليزرز ف��وزا ً ثمينا ً على
مضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  104-114على
ملعب «ويلس فارغو سنتر» وأمام  11094متفرجاً.
وهو الفوز الحادي عشر لبورتالند مقابل  3هزائم،
فيما مني فيالدلفيا سفنتي سيكسرز بخسارته الرابعة
عشرة على التوالي وهو الوحيد الذي لم يحقق أي فوز

حتى اآلن منذ بداية الموسم.
وفرض الماركوس الدريدج نفسه نجما ً للمباراة
بتسجيله  33نقطة للفائز مع  11متابعة.

شيكاغو بولز  -يوتا جاز

وانتزع شيكاغو بولز فوزا ً بشق النفس من مضيفه
يوتا جاز  95-97على ملعب «اينرجي سولوشنز
ارينا» وأمام  18904متفرجين.

هيوستن روكتس  -نيويورك نيكس

وقاد جيمس هاردن فريقه هيوستن روكتس إلى
الفوز على ضيفه نيويورك نيكس  86-91على ملعب
«تويوتا سنتر» وأمام  18133متفرجاً.
وسجل ه��اردن  36نقطة مع  6متابعات ومثلها
تمريرات حاسمة.
وه��و الفوز الحادي عشر لهيوستن روكتس في
 14مباراة حتى اآلن هذا الموسم ،فيما مني نيويورك
نيكس بخسارته الحادية عشرة في  15مباراة.
وتغلب إنديانا بيسرز على ضيفه داالس مافريكس
 100-111على ملعب «أميركان إيرالينز سنتر» وأمام
 19850متفرج.

كليبرز – بوبكاتس

وقاد الثنائي كريس بول وباليك غريفين فريقهما
ل��وس أنجليس كليبرز إل��ى ف��وز ثمين على مضيفه
تشارلوت بوبكاتس  92-113على ملعب «تايم
وورنر كايبل أرينا» وأمام  17180متفرج.

قناة مدريد
الر�سمية
تعتبر رونالدو
هداف الدوري
أم���ر ال ي��ص��دق لكنه حقيقي...
ه��ك��ذا وص��ف��ت صحيفة «س��ب��ورت»
الكتالونية ما قامت به القناة الرسمية
لنادي ريال مدريد اإلسباني ،عندما
اعتبرت النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو الهداف التاريخي للدوري
اإلسباني وليس ميسي أو زارا ،فيما
اعتبرته الصحيفة الكتالونية رغبة
دفينة وعارمة في رؤية رونالدو مكان
الليو تحركها غيرة كبيرة من كون
النجم األرجنتيني هو صاحب هذا
اإلنجاز.
قناة ريال مدريد الرسمية استندت
إلى معدل التهديف الذي يتفوق فيه
رون��ال��دو على ك��ل م��ن زارا وميسي
حيث سجل رونالدو  197هدفا ً في
 176مباراة بمعدل  1.21هدفا ً في
المباراة الواحدة وهو أعلى من معدل
زارا البالغ  0.91هدفا ً الناجم عن
تسجيل  251هدفا ً في  277مباراة
ومعدل ميسي الذي ح ّل ثالثا ً بمعدل
 0.87هدفا ً في المباراة الواحدة عبر
تسجيل  253هدفا ً في  289مباراة.
صحافة كتالونيا محقة في اعتبار
هذا األمر حركة يائسة من الصحافة
المدريدية إلفساد إنجاز ميسي عبر
رونالدو ،لكن هذا ال يمنع من وجود
وجهة نظر في مسألة اعتماد المعدل
التهديفي استنادا ً إلى عدد المباريات،
لكن في النهاية اإلن��ج��از هو إنجاز
ميسي والتاريخ سيذكره هو حصرا ً
لحين تحطيم رقمه.

بالتر يدين اقتحام قوات االحتالل
مقر االتحاد الفل�سطيني لكرة القدم
دان اللواء جبريل الرجوب ،رئيس
االتحاد الفلسطيني لكرة القدم ،قيام
ق���وة عسكرية م��ن ج��ي��ش االح��ت�لال
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» مدججة بالسالح،
باقتحام مقر االتحاد الفلسطيني لكرة
القدم بضاحية الرام وقيامه بتفتيش
وإهانة الموظفين في المقر.
وقال الرجوب في مؤتمر صحافي
عقده في مقر االت��ح��اد ،مباشرة بعد
عملية االقتحام ،إنه تلقى رسالة إدانة
من السيد جوزيف بالتر رئيس االتحاد
الدولي لكرة القدم ،يؤكد فيها األخير
رفضه القاطع لما حصل من اقتحام
لمقر يرفع علم «الفيفا».
وأشار الرجوب في حديثه إلى أن
اقتحام مقر االتحاد يؤكد ويثبت علنا ً
السياسة «اإلسرائيلية» الممنهجة
ال��ت��ي ت��ه��دف إل���ى إن��ه��اء ال��ري��اض��ة
الفلسطينية ،وقتل كل وسائل نشرها
وتطويرها من خالل الجرائم اليومية
ّ
بحق الرياضيين في
التي ترتكب
فلسطين .وأض���اف« :ل��م يحدث في
تاريخ اإلنسانية ،حتى في عهد هتلر
لم يسجل أن النازية التي نرفضها
جميعا ً أن��ه��ا تدخلت واع��ت��دت على
الرياضة والرياضيين كما يحصل
مع الفلسطينيين» .وتابع« :ما حصل
من استهداف لمقار ومنشآت والعبين
وحكام أثناء العدوان على قطاع غزة،
وم��ا يحصل على م���دار الساعة في
محاولة لش ّل حركتنا وقدرتنا على
ممارسة الرياضة بالشكل الصحيح
وال��ذي ك��ان ذروت��ه في ه��ذا االقتحام
ال��ذي حصل صباح ال��ي��وم ،يؤكد أن
الجانب «اإلسرائيلي» ما زال يرى في
الرياضة الفلسطينية مصدر إزعاج
له .وهذا من ناحية ثانية يؤكد صدقية
سلوكنا في الحفاظ على هذه النهضة
ال��ري��اض��ي��ة م��ن خ�ل�ال ن��ش��ر اللعبة
والحفاظ على القيم من خالل التزامنا
واحترامنا لقوانين الفيفا والميثاق
األولمبي الدولي».
وأردف الرجوب أنه تلقى رسالة
م��ن ب�لات��ر رئ��ي��س الفيفا ال���ذي عبر

عن انزعاجه ورفضه لما حصل ،إذ
قال بالتر آن اآلوان ألن يكون للفيفا
كلمته .وأشار الرجوب إلى أنه سيثير
قضية االقتحام لمقر االتحاد الوطني
الفلسطيني لكرة القدم إضافة إلى
ع���رض م��ل��ف ال��ج��رائ��م المتواصلة
ّ
بحق الرياضة والرياضيين ،خالل
اجتماعات المكتب التنفيذي لالتحاد
ال��دول��ي للعبة ال��ذي سيعقد الشهر
المقبل ف��ي ال��م��غ��رب .وت��اب��ع« :آم��ل
م��ن المجموعة العربية واآلسيوية
أن يكون لها موقف لصالح حماية
النهضة الرياضية الفلسطينية».
وأشار إلى أنه سيكون هناك اجتماع
األسبوع المقبل في الفيليبين لالتحاد
اآلسيوي وأنه سيقوم بدوره في نقل
هذا الحدث بالصور الموثقة يتضمن
دخ��ول جيش االحتالل بالسالح إلى
مقر االتحاد وتوجيه إهانات لموظفيه.
وقال رجوب إن االتحاد سيعرض
ملف االقتحام ك��ام�لاً وآخ��ر م��ا ُح��رر
ّ
بحق الرياضة على السيد
من جرائم
كوستاكيس كوتسو ،الوسيط الدولي
المكلف من قبل الفيفا ببحث آليات
تحسين وضع الرياضة الفلسطينية
ف��ي ظ��ل االنتهاكات «اإلسرائيلية»
ال��م��ت��واص��ل��ة ب��ح��ق ع��ن��اص��ر اللعبة

ف��ي فلسطين بما يخالف القوانين
والمواثيق األولمبية الدولية.
من جهة أخرى ،عبر رئيس االتحاد
الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر في
رسالته لالتحاد الفلسطيني لكرة
القدم ،عن أن ما حصل من اقتحام لمقر
االتحاد الفلسطيني إنما هو أمر فظيع ال
يمكن القبول به وال السماح به مطلقاً.
وأضاف« :أعتقد أنه آن اآلون لمراجعة
مجمل األخ��ط��ار وال��ت��ح��دي��ات التي
تتعرض لها الرياضة الفلسطينية،
سواء ما حصل باألمس القريب في غزة
أو ما يحصل بشك ٍل دائ��م هنا وهناك
ّ
بحق الرياضة والرياضيين» .وأردف:
«اقتحام مقر يرفع علم الفيفا ومكانه
م��ع��روف ه��و مسألة ليس باإلمكان
تجاوزها».
وكان الرجوب قد شكر بالتر على
استجابته السريعة بإدانة السلوك
الهمجي «اإلسرائيلي» ،مشددا ً على
التزام االتحاد الفلسطيني لكرة القدم
ن��ش��ر اللعبة وت��ط��وي��ره��ا واح��ت��رام
القيم والمواثيق الرياضية والنظام
األساسي للفيفا .واختتم قائالً« :نعتقد
أن ر ّد المجتمع الرياضي الدولي على
ه��ذه ال��ج��رائ��م يجب أن يكون برفع
الكرت األحمر في وجه «إسرائيل»».

�أهداف بالجملة والنبيذي والعهد يوا�صالن تفوقهما
شهدت الجولة الثامنة للدوري اللبناني لكرة القدم
غ��زارة تهديفية بعد إح��راز  14هدفا ً ليرتفع عدد أهداف
المسابقة إلى  119هدفا ً في  48مباراة ،بمعدل  2.5في
المباراة الواحدة.
ويبقى فريق العهد صاحب أفضل هجوم بعد الجولة
الثامنة برصيد  16هدفا ً واألفضل دفاعا ً فلم تهتز شباك
حارسه محمد حمود سوى ثالث م��رات ،وظل التضامن
صور األسوأ هجوما ً ولم يسجل سوى ثالثة أهداف ويبقى
دفاع السالم األضعف بعد استقبال مرماه  17هدفاً.
وحافظ العهد على الصدارة للجولة الثالثة على التوالي
بفوزه على الصفاء  - 2صفر ليرفع رصيده إلى  19نقطة،
وانفرد النجمة بالمركز الثاني برصيد  17نقطة بفوزه على
اإلخاء  - 1صفر ،واألنصار ثالثا ً برصيد  16نقطة بفوزه
على طرابلس  ،1 - 2وهبط الصفاء من مركز الوصيف
للرابع برصيد  14نقطة متقدما ً على طرابلس الخامس
صاحب الـ 13نقطة.
وحقق التضامن صور الفوز األول له في الدوري على
حساب الراسينغ في عقر داره في برج حمود ،علما ً بأن
الفريق الصوري غاب عن التهديف منذ الجولة الثانية
عندما تعادل مع النجمة في صور .1 – 1
وحافظ الغاني مايكل كافوي هيليغبي مهاجم طرابلس
على ص��دراة ترتيب الهدافين بتسجيله هدفا ً في مرمى
األنصار ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف من أصل  12هدفا ً
أحرزها فريقه.
وجاء النيجيري أبيدي برينس مهاجم األنصار في
مركز الوصيف برصيد  7أه��داف بعدما سجل هدفي
فريقه في مرمى طرابلس ،وأحرز الالعب ست ضربات
جزاء بينما جاء اإليفواري ريمي أديكو مهاجم العهد في
المركز الثالث ومعه السنغالي ديوك شيخ سامبا مهاجم
النبي شيت في المركز الثالث برصيد  6أهداف.

الصفاء والراسينغ يسعيان
إلى تجاوز تعثرهما

يسعى فريقا الصفاء والراسينغ لتجاوز تعثرهما في
الدوري ،بعد خسارة األول أمام العهد بهدفين نظيفين والثاني
أمام التضامن صور بهدف من دون رد.
ويعاني الفريقان ظروفا ً صعبة تتمثل في إصابة نجمي
«القلعة البيضاء» بول رستم والنيجيري ديريك أيبي ،إذ
انتهى موسم األول بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي ،ما
سيبعده من المالعب فترة تترواح بين  6و 8أشهر.
أما إيبي فأصيب بثالثة كسور في أضلعه بعد اصطدامه
بمهاجم النجمة وزميله السابق اإليفواري السينا سورو ،ما
سيبعده من المالعب لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر.
أما الصفاء فما زال يفتقد إلى جهود حارسه المصاب مهدي
خليل الذي أكد الجهاز الطبي للنادي حاجته إلى أسبوعين
إضافيين قبل العودة إلى المالعب ،بسبب معاناته من تمزق
في عضالت كتفه.
وأكد حاجة صانع ألعاب الفريق أحمد جلول إلى المزيد من
الوقت للتماثل للشفاء من إصابته .والالعبان غابا عن ودية
الفريقين بعد ظهر أول من أمس استعدادا ً للجولة التاسعة من
الدوري ،والتي انتهت بالتعادل  ،1 – 1على ملعب الصفاء في
بيروت.
في المقابل ،شهد اللقاء الودي عودة حسن خاتون وزكريا
شرارة إلى صفوف الصفاء الذي سيواجه الشباب الغازية في
الجولة المقبلة ،فيما يلعب الراسينغ مع طرابلس .ويحتل
الصفاء المركز الرابع في الترتيب ،فيما الراسينغ سادساً.
وف��ي اللقاء ال��ودي ال��ي��وم ،افتتح الراسينغ التسجيل
بواسطة ريان سمعان في الدقيقة  62إثر تمريرة من طارق
حلوم ،وأدرك عالء البابا التعادل للصفاء بالدقيقة  85بكرة
لوب إلى المقص األيسر ،إثر تمريرة من بشار المقداد.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شهيد اإلستقالل
2 .2أكبر نهر في بورما ،والدتي
3 .3عاصمة أوروبية ،نكاتب
4 .4حرف أبجدي مخفف ،تجيء ،عمر
5 .5نستعد لألمر ،دولة أوروبية
6 .6مدينة ت��رك��ي��ة ،م��ن مشاهر المغنين ف��ي العهد
العباسي ،وضع شيئا ً مقابل المال
7 .7أعاهد على الخالفة ،أهدما البناء
8 .8مريض ،من أنواع الدببة
9 .9للنداء ،مهذب ،بلدة لبنانية
1010حياة بذخ ،سلسلة جبال شمال المجر ،متشابهان
1111مدينة تركيةَ ،م َق ُتم
1212شهر مصري ،بلدة لبنانية

1 .1مدينة إيطالية ،بلدة لبنانية
2 .2بلدة لبنانية
3 .3يجاوب ،وبّخي ،ثغري
4 .4إتهمته ،وجع ،عملة آسيوية
5 .5من األسماء الخمسة ،طلبا فعل االمر
6 .6نقضت العهد ،مدينة لبنانية
7 .7نهر في الواليات المتحدة ،إخترع
8 .8للنداء ،قائد السفينة ،متشابهان
9 .9اإلله القمر لدى السومريين واآلشوريين ،منعاها
1010حرف أبجدي ،بناء تحت االرض ،قطع
1111بحر ،شارك ،يرجو
1212غاز نادر يستعمل لإلنارة ،حصل عليها
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،972143856 ،463285197
،357461982 ،518679234
،846952713 ،291837465
،689524371 ،134796528
725318649

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1حجر النسر ،رعد  ) 2لبنان،
اودع  ) 3بلي ،دينار ،ان  )4عناب،
االرز  ) 5ال ،م��غ��ت ،ب��ه��ام��ا ) 6
لينا ،يرنم ،يل  ) 7اناهيد ،الم )8

اسفين ،اي��ام  ) 9هلي ،ب��دل ،البر
 )10لياليه ،يمدح  ) 11يمتحنكما،
اثم  ) 12ةة ،دا ،البنان.
عموديا:
 ) 1حلب ،الجاهلية  ) 2جبل
علي ،سليمة  ) 3رنين ،نافيات

 ) 4اا ،ام��ان��ي ،لحد  ) 5لندبغ،
انبينا  ) 6تيه ،ده��ك  ) 7سانا،
ري��ال ،ما  ) 8روالبندي ،يال ) 9
دراه���م ،اام  ) 10رع ،را ،املدان
 )11ازميل ،بحثا  ) 12دين ،المكر،
من.

 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 Good Lie
ف��ي��ل��م درام � � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ري ��س
وي �ث��رس �ب��ون م ��ن اخ� � ��راج فيليب
فاالرديو .مدة العرض  110دقيقة.
(سينما سيتي ،اس�ب��اس،ABC ،
غراند الس ساليناس).
Samba
فيلم درام��ا بطولة عمر سي من
اخراج اوليفر ناكاتش .مدة العرض
 120دقيقة( .سينما سيتي ،امبير،
.)ABC

Interstellar
فيلم تشويق بطولة ماثيو ماك
ك��ون �غ��ي م ��ن اخ � ��راج كريستوفر
ن��والن .م��دة العرض  169دقيقة.
( ،ABCسينما سيتي ،اسباس،
غاالكسي ،سينمال).
The Drop
فيلم درام��ا بطولة ت��وم هاردي
من اخ��راج ميشال روس�ك��ام .مدة
العرض  106دقيقة ،ABC( .الس
ساليناس ،سينما سيتي ،فوكس).

Big Hero 6
ف�ي�ل��م ت �ص��وي��ري ب�ط��ول��ة جنيز
رودريغز من اخراج دون هال .مدة
العرض  108دقيقة( .ابراج ،سيتي
كومبلكس ،اس �ب��اس ،غاالكسي،
فوكس ،سينما سيتي ،سينمال).

Interstellar
ف �ي �ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ماثيو
ماككونفي من اخ��راج كريستوفر
ن��والن .م��دة العرض  169دقيقة.
(ابراج ،سيتي كومبلكس ،اسباس،
غ��االك�س��ي ،سينما سيتي ،امبير،
فوكس ،سينما سيتي ،سينمال).

