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الدوريات الأوروبية في كرة القدم

كرة اليد تتجه نحو المجهول

يتطلّع ريال مدريد إلى االستمرار في بدايته الرائعة وتحقيق فوزه الثامن عشر على التوالي هذا
الموسم في مختلف المسابقات عندما يستضيف سلتا فيغو اليوم في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري
اإلسباني.
وحقق ريال مدريد أفضل بداية في تاريخه ،إذ رفع عدد انتصاراته المتتالية إلى  16في مختلف
المسابقات بعد فوزه على مضيفه ملقة  1-2في الجولة الماضية ،ثم سحق كورونيا المتواضع  0-5في
مسابقة الكأس وعزز رقمه إلى  17انتصارا ً متتالياً .وستكون الفرصة متاحة لبطل أوروبا بمعادلة رقم
غريمه برشلونة الذي حقق  18انتصارا ً متتاليا ً في موسم .2006-2005
وسجل الفريق الملكي  64هدفا ً في سلسلته ولم تهتز شباكه سوى  9مرات ،لكنه يدرك صعوبة الموقف
أمام سلتا فيغو الذي عاد بنقاط الفوز من أرض برشلونة  0-1في نهاية تشرين األول الماضي وعادل
أتلتيكو مدريد حامل اللقب في عقر داره  2-2في أيلول ،وذلك برغم تعرضه لخسارتين على التوالي أمام
رايو فايكانو  0-1وإيبار الصاعد .0-1
وسجل الكولومبي جيمس رودريغيز المنتقل من موناكو الفرنسي في صفقة خيالية مرتين في شباك
كورونيا ،ليصبح الالعب الوحيد من الميرينغي الذي يسجل في أربع مسابقات هذا الموسم.
وقال المدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي عن العب وسطه الجديد« :يظهر نوعيته وسلوكا ً رائعا ً في
وسيتحسن بالطبع» .وتابع مدرب ميالن اإليطالي وتشيلسي اإلنكليزي
هذه الفترة .نحن سعداء معه
ّ
وباريس سان جرمان الفرنسي السابق« :تعجبني طباعه حقا ً ألنه متواضع وهذا مهم .أن تحصل على
العب متواضع بهذه النوعية هو مكون رائع للفريق».
وأراح أنشيلوتي نجمه األول البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة الثالثاء ،لكن أفضل العب في
العالم سيعود راغبا ً في تعزيز صدارته لترتيب الهدافين بعدما ّ
دك  20هدفا ً في  12مباراة.
وستكون الفرصة متاحة أيضا ً لظهور جزئي للمهاجم الشاب خيسي رودريغيز الذي عاد منتصف
األسبوع بعد غياب  9أشهر بسبب اإلصابة ،فيما يتو ّقع أن يكون العب الوسط األلماني سامي خضيرة
ّ
بالمخ.
جاهزا ً بعد تعرضه الرتجاج قوي
ً
ويتصدّر ريال مدريد الترتيب بعد تحقيقه  10انتصارات متتالية في الدوري ( 11فوزا من  13مباراة)،
بفارق نقطتين عن برشلونة الذي يستضيف إسبانيول األحد في دربي كاتالونيا.
واستعد برشلونة للقاء بفوزه على هويسكا المتواضع  0-4األربعاء في الكأس في مباراة شهدت عودة
العب وسطه الدولي أندريس إينيستا الغائب منذ تشرين األول تاريخ الخسارة المؤلمة في الكالسيكو أمام
ريال  ،1-3فسجل هدفه األول في ثمانية أشهر من تسديدة بعيدة ذكية.
وقال إينيستا بعد الفوز« :ليس سهالً أبدا ً أن تعود بعد تلك الفترة الطويلة ،لكني شعرت باالرتياح وهذا
هو األهم .كنت قادرا ً على اللعب من دون الشعور بأي ألم وهذا ما هدأني قليالً».
وسيعود إلى تشكيلة المدرب لويس إنريكي النجمان األرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار
باإلضافة إلى األوروغوياني لويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس صاحب الهدف القاتل في
المباراة األخيرة أمام فالنسيا ( ،)0-1كما يتوقع أن يبدأ التشيلي كالوديو برافو المباراة في مركز حراسة
المرمى.
وسيكون بمقدور أتلتيكو مدريد اعتالء الوصافة موقتا ً عندما يفتتح المرحلة اليوم على أرض إلتشي
وصيف القاع وال��ذي لم يفز سوى مرتين في  13مواجهة .ويبتعد فريق المدرب األرجنتيني دييغو
سيميوني بفارق نقطتين من برشلونة ،ويخوض اللقاء بعد فوزين على ملقة وديبورتيفو .وعانى أتلتيكو
مدريد في مباراة هوسبيتاليت في الكأس قبل أن يدفع سيميوني بالمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان
ويحقق فوزا ً مقنعا ً  0-3قبل مباراة اإلياب.
ويخوض المدرب األسكتلندي دايفيد مويز ،مدرب إيفرتون ومانشستر يونايتد اإلنكليزيين السابق،
أول استحقاق جدي له مع ريال سوسييداد عندما يح ّل على فياريال األحد.
ويتوق فالنسيا الخامس إلى النقاط عندما يحل على غرناطة بعد حصده نقطة يتيمة في آخر ثالث
مباريات ،فيما يسافر إشبيلية الرابع ليحل على رايو فايكانو العاشر.
وفي باقي المباريات ،يلعب اليوم أتلتيك بلباو مع قرطبة ،وديبورتيفو الكورونيا مع ملقة ،واالثنين
إيبار مع ألميريا ،وليفانتي مع خيتافي.

حسين غازي

الميرينغي لموا�صلة نتائجه المرعبة ...والبافاري لتعزيز �صدارته من بوابة باير ليفركوزن �صقر لـ«البناء» :لم يقدم رئي�س االتحاد ً
�شيئا يذكر

الدوري األلماني

يحلم باير ليفركوزن بأن يصبح ثاني فريق يهزم العمالق بايرن ميونيخ في غضون أسبوعين عندما
يلتقيان اليوم على ملعب «أليانز أرينا» في قمة المرحلة الرابعة عشرة من الدوري األلماني لكرة القدم.
ومني الفريق البافاري بخسارته الوحيدة هذا الموسم أمام مانشستر سيتي اإلنكليزي  3-2في دوري
أبطال أوروبا األسبوع الماضي ،لكنه يقبض على صدارة الدوري إذ يتصدر بفارق  7نقاط عن فولفسبورغ
و 10عن ليفركوزن الثالث ،الذي كان آخر من هزمه في عقر داره  1-2في تشرين األول .2012
ويح ّل فولفسبورغ الثاني ومفاجأة الموسم وبطل عام  2009ضيفا ً على هانوفر الثامن اليوم أيضاً.
ويريد فولسبورغ وضع ح ّد لخمس خسارات متتالية على أرض مضيفه وحصد  3نقاط جديدة في ظ ّل
حلمه باالنضمام إلى بايرن في الصدارة.
في الوقت نفسه ،سيبحث السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا مونشنغالباخ الخامس عن وقف
نزيف فريقه بعد  3خسارات متتالية عندما يستقبل هرتا برلين الثالث عشر اليوم.
وينتقل المدرب اإليطالي روبرتو دي ماتيو مع فريقه شالكه السادس المنتشي من فوزين على التوالي
ليح ّل ضيفا ً على شتوتغارت الذي ودّع قاع الترتيب بتحقيق فوزه األول بعد  3خسارات متتالية على

أرض فرايبورغ  1-4في المرحلة الماضية وتحت إشراف مدربه الهولندي هوب ستيفنز الذي أشرف على
شالكه بين  1996و 2002و.2012
في باقي المباريات ،يلتقي السبت كولن مع أوغسبورغ ،وبادربورن مع فرايبورغ ،واألحد هامبورغ مع
ماينتس ،وإينتراخت فرانكفورت مع فيردر بريمن.

الدوري اإلنكليزي

يسعى فريق تشيلسي للحفاظ على صدارته للدوري اإلنكليزي الممتاز عندما يلتقي مع مضيفه
نيوكاسل يونايتد اليوم في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة ،فيما يصطدم ساوثهامبتون صاحب
المركز الثالث بمانشستر يونايتد.
ويأمل تشيلسي أن يواصل مسيرته الخالية من الهزائم هذا األسبوع ،ويحافظ على فارق النقاط الست
التي تفصله عن أقرب مالحقيه في الصدارة .ومع تحقيق  11انتصارا ً وثالثة تعادالت خالل أول  14مباراة
في الموسم الحالي ،نجح فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في وضع فارق جيد من النقاط أمام
حامل اللقب مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني حالياً.
وفي ظ ّل وجود صالبة هائلة في الدفاع والق ّوة والتألق في خط الوسط واإلب��داع في الهجوم ،فإن
يحب
الصراع على لقب الموسم الحالي يبدو أنه سينحصر بين فريقين فقط .ولكن بالنسبة للرجل الذي
ّ
الحديث ،فإن مورينيو ظهر متواضعا ً في تقييم أداء فريقه وفرصه في الفوز باللقب.
وقال مورينيو« :نعمل بشك ٍل جيد ،نحقق النتائج المرج ّوة في المسابقات كافة ،ولكني ال أعتقد أنه من
المجدي الحديث كثيرا ً في هذا الشأن ،علينا أن نخوض كل مباراة على حدة ،نبذل قصارى جهدنا ونحاول
تحقيق أفضل النتائج».
وفاز تشيلسي على توتنهام بثالثية نظيفة األربعاء الماضي على رغم غياب القناص اإلسباني دييغو
كوستا لإليقاف ،ولكن من المنتظر عودته خالل مباراة نيوكاسل .وربما يعيد مورينيو حساباته في اختيار
قائمة فريقه لمباراة نيوكاسل بعد تألق المهاجمين اإليفواري ديدييه دروغبا والفرنسي لويك ريمي.
وأظهر مانشستر سيتي تطورا ً ملحوظا ً على مستوى النتائج واألداء بعد أن حقق فوزه الثالث على
التوالي وسحق مضيفه سندرالند  .1-4وأشاد التشيلي مانويل بيليغريني المدير الفني لمانشستر سيتي
بأداء مهاجمه األرجنتيني سيرخيو أوغويرو الذي سجل هدفين في شباك سندرالند.
ويخوض سيتي مواجهة صعبة اليوم أيضا ً أمام ضيفه إيفرتون .وأكد بيليغريني أن أداء فريقه في
الفترة األخيرة يمنحه الثقة بشأن قدرة سيتي على مجاراة تشيلسي في الصدارة.
وأوضح المدرب التشيلي« :لدينا العبون يؤدون بمستوى عالٍ ،يايا توريه لعب بشك ٍل أكثر من جيد في
المباريات األخيرة ،فرناندينيو بدأ يعود إلى مستواه الطبيعي وسمير نصري أيضا ً يلعب بشك ٍل رائع».
وذكر بيليغريني أن «كل الالعبين لديهم ثقة كبيرة فيما نقوم به ولكن علينا أن نستمر على الحال نفسها
ألنه يوجد فارق ضئيل بين الفوز والخسارة».
ويلتقي صاحب المركز الثالث ساوثهامبتون مع صاحب المركز الرابع مانشستر يونايتد االثنين في
مباراة يقودها مدربان من هولندا.
ويسعى مانشستر يونايتد لمواصلة مسيرته الرائعة بعد أن حقق الفوز في أربع مباريات متتالية.
ويرتبط كل من لويس فان غال ورونالد كويمان بعالقة صداقة بعد أن عمال معا ً في برشلونة وأياكس
أمستردام ،ولكن كويمان سيحرص بكل تأكيد على تجنب الهزيمة الثالثة على التوالي .ويراقب فان غال
مستوى اللياقة البدنية للمهاجم الدولي واين روني وصانع اللعب األرجنتيني أنخيل دي ماريا قبل إعالن
قائمته لمواجهة ساوثهامبتون.
وفي مواجهاتٍ بالقاع ،يلتقي األحد ليستر سيتي مع مضيفه أستون فيال ،المنتشي بتحقيق فوزه األول
خالل عشر مباريات .ويلتقي كوينز بارك رينجرز صاحب المركز الثاني من القاع مع بيرنلي صاحب
المركز الثالث من القاع ،فيما يلتقي هال سيتي مع وست بروميتش البيون اليوم .كما يلتقي ويستهام
يونايتد صاحب المركز الخامس مع سوانزي سيتي األحد فيما يلتقي آرسنال مع مضيفه ستوك سيتي
اليوم.
وفي مباريات أخرى يلتقي سندرالند مع ليفربول وتوتنهام مع كريستال باالس اليوم.

الزعزع :هذه العوامل ت�ضمن للنجمة عبور العهد
«الحمد لله ،فريقنا ال يعاني من إص��اب��ات أو
توقيفات ،وهو سيلعب للفوز وال شيء غيره».
وأضاف خالل حديثه لموقع «كورة»« :العهد
أثبت حضوره القوي هذا الموسم ،وهو يخوض
مباريات ال��دوري ب��أداء تصاعدي .ومما ال ّ
شك
فيه أن الفوز عليه صعب ،لكن النبيذي يع ّول
كثيرا ً على جمهوره العريض ،ومعنويات العبيه
العالية».
وذكر الزعزع أن عوامل كثيرة مؤثرة تحسم
مثل هذه المباريات أهمها التركيز واالبتعاد من
الش ّد العصبي ،باإلضافة إلى الخبرة مؤكدا ً أن
العبي النجمة يملكون هذه المزايا وتمكنوا من
حسم مواجهات صعبة عدة هذا الموسم.
وأوضح أن الجهاز الفني بقيادة بوكير ركز في
تدريبات األسبوع على توجيه الالعبين إلى أمور
أساسية باإلضافة لالستعداد الفني والبدني

ال شيء يعلو فوق الحديث عن مباراة قمة
ال���دوري اللبناني األح���د المقبل ،بين العهد
المتصدر ووصيفه النجمة.
وفي األيام األخيرة ،أخذت المواجهة المرتقبة
ح��ي��زا ً واس��ع �ا ً ف��ي الصحف ومحطات التلفزة
المحلية .أما في الشارع الكروي ،فالترجيحات
تنقسم بين الفريقين ،علما ً أن التكهن بهوية
الفائز أمر صعب بوجود عدد كبير من الالعبين
المميزين في صفوف الفريقين.
يسعى فريق النجمة بقوة إل��ى حسم قمة
ال��دوري بخاصة أن الفوز سيمنحه الصدارة،
ما يشكل خطوة أساسية على طريق احتفاظه
باللقب الذي استحقه أبناء المدرب األلماني ثيو
بوكير عن جدارة ،الموسم الماضي.
وأكد إبراهيم الزعزع ،مدير النادي النبيذي،
أن فريقه استعد لهذه المباراة مثل أي لقاء قائالً:

وضبط انفعاالتهم والتعامل بثقة وه��دوء مع
تفاصيل المباراة كافة ،مؤكدا ً لهم أن المسؤولية
الملقاة على عاتقهم كبيرة في فريق مثل النجمة
تسعى كل الفرق األخرى للفوز عليه وعرقلته.

حمود :مستعدون للنجمة

كما تكتسب ال��م��ب��اراة أهمية استثنائية
بالنسبة لمدرب العهد محمود حمود ،ليس ألنها
ستت ّوج فريقه بطالً لدور الذهاب ،في حال فوزه
فحسب ،بل ألنه سيواجه الفريق الذي أمضى فيه
زهرة شبابه وأيام ع ّزه كالعب حين كان جمهور
النجمة يهتف باسمه على المدرجات محتفالً
بأهدافه ومشيدا ً بمهاجمه المحبوب.
وتو ّقع حمود أن تأتي المباراة على درجة
عالية من القوة والندية ،وق��ال إن��ه طلب من

العبيه أعلى درجات الجاهزية قبل المواجهة،
وذلك سعيا ً إلى إحراز النقاط الثالث «على رغم
صعوبة المهمة أمام فريق مميز ويملك نقاط قوة
كثيرة مثل النجمة».
وت��وق��ع ح��م��ود ع��رض �ا ً ج��ي��دا ً ألن الفريقين
«يضمان خ��زان �ا ً م��ن الالعبين المميزين في
مختلف الخطوط» ،كما «يملكان العدد األكبر من
العبي المنتخبين األول واألولمبي».
واستبعد حمود أن يؤثر غياب القائد وصانع
األلعاب عباس عطوي «أونيكا» في العهد ،وقال:
«ع��ط��وي ل��ه قيمة فنية كبيرة ،لكننا ال نتأثر
بغيابه ،والدليل أن الفريق لعب مباريات عدة
بغيابه ،وبغياب العبين آخرين مؤثرين ،وحقق
نتائج جيدة .والعهد يملك البديل المناسب
والقدرة على تعويض غياب أونيكا».

خمسة أشهر م ّرت وفريق السد خارج لعبة كرة اليد ،هذا
الفريق ال��ذي صال وج��ال في سماء آسيا والعالم ،ليسطر
العبوه بأحرف من ذهب تاريخ نا ٍد لم يأت مثله في عالم اليد
اللبنانية .فقد فاز ببطولة آسيا ،وحل ثالث العالم في بطولة
األندية ،كما أنه حقق الدوري اللبناني  6مرات متتالية .تعتبر
كرة اليد اللبنانية مهمشة وال تأخذ ما تستحقه على رغم
مالمستها سفوح العالمية ،إال أن ذلك لم يشفع لنادي السد،
والذي أجبر رئيسه تميم سليمان على هجر اللعبة ،بعد أن
طفح كيله من تدخالت ومخالفات طاولت فريقه والعبيه ،على
خلفية سلسة المباريات النهائية مع غريمه نادي الصداقة،
والتي توقفت آنذاك قبل ثالث ثوانٍ من النهاية ،إثر اجتياح
الجماهير أرض الملعب ،وحصول أمر غير رياضي من ضرب
وذ ّم .ليأتي بعدها قرار ترك اللعبة واالنصراف عنها.
كرة اليد اليوم غابت عنها المنافسة ،وأصبحت شبه لعبة
في بل ٍد المحسوبيات والمصالح ،لتسدل معها ستارة مشرقة
لنا ٍد حمل على عاتقه رفع اسم لبنان عالياً ،فعلى رغم ما كانت
تعانيه هذه الرياضة ،كانت موازنة نادي السد تقارب الـ1,5
مليون دوالر ،وكان يدفع  800ألف دوالر لالستحقاق اآلسيوي،
وهذا الرقم ليس أمرا ً عاديا ً في لبنان ،بل يقارب موازنة خمسة
أندي ٍة مجتمع ٍة في الدوري اللبناني لكرة القدم.
وهنا نأتي إلى الالعبين ،الذين وضعوا كل ما يملكون من
أجل رياضتهم المفضلة ،والتي ليست فقط مهمشة من قبل
اتحادها والدولة ،بل أيضا ً من قبل اإلعالم الرياضي .فالعبو
فريق ،وقطع مصدر رزقهم ،لوال رئيس
نادي السد اآلن بال
ٍ
ناديهم سليمان ،الذي أخذ على عاتقه دفع رواتبهم حتى
نهاية هذا العام ،متحمالً تلك النفقة ،مبرهنا ً أ ّنه رجل محترف
في عمله.
بالعودة إلى ما آلت إليه األح��وال بعد انسحاب السد،
نذكر هنا أن منتخب لبنان يتش ّكل بنسبة  90في المئة منه
من العبي السد ،ما يعني تدهور وانكسار اللعبة تدريجياً.
ويرى عدد من القيمين على هذه الرياضة ،أن كون أصحاب
القرار في االتحاد هم ذاتهم إداريو نادي الصداقة ،أم ٌر غير
مقبول ،فبرأيهم كيف تحكم اليد على اليد األخرى بالقطع إذا
ما أخطأت.
وفي حديث لـ»البناء» مع العب السد حسن صقر قال:
«لقد فاجأني ما جاء على لسان نائب رئيس االتحاد ،الذي
بدوره يشغل مدير نادي الصداقة ،بأن اللعبة ال تتو ّقف على
نا ٍد وهي ستستمر بشك ٍل طبيعي ،فكيف لمسؤول أن يصرح
بذلك ،إذا ما أراد النجاح لها ،وعدم الوصول بها للفشل».
إن العبي السد يتقاضون أجورا ً جيدة إلى جانب الحوافز
والمكافآت ،وهي مصدر عيشهم األول ،أما العبو الصداقة فال
يقدم لهم المبالغ نفسها من قبل ناديهم ،وهنا يقع العتب
على االتحاد ،الذي حرمهم من ممارسة اللعبة ،على حد قول
الصقر.
وتنتهي تواقيع الالعبين آخر شهر  12الجاري ،ما يعني
أن جميع العبي السد ،سيصبحون بال نادٍ ،ما سيجبرهم على
إيجاد ح ّل بديل ،وقد يكون مجحفا ً بح ّقهم.
ويضيف صقر« :لن يقدر أي العب منا أن يمارس اللعبة،

فنادي الصداقة لن يو ّقع معنا «نكاية» ،واللعبة مدمرة
باألصل ،وبالتأكيد لن يأتي نا ٍد من الخارج ،إذ إنه غير مضطر
لدفع مبالغ عالية».
وينطلق ال��دوري اللبناني في شباط المقبل ،والمعيب
بحسب ق��ول الصقر ،أن لم يقم أح��د ب��أي اتصال مع تميم
سليمان لثنيه عن قراره ،وتحدّث عن إنجازات رئيسه الذي
قدم الغالي والنفيس من أجل هذه اللعبة .والجدير بالذكر
أن سليمان هو رئيس نادي العهد حالياً .وبالفعل لم يتج ّمع
منتخب لبنان منذ عام  2004سوى ثالث مرات ،في المرة
األول��ى ذهب المنتخب إلى قطر على حساب األخيرة ،وفي
الثانية إلى إيران أيضا ً على حسابها ضمن التصفيات المؤهلة
لكأس العالم عام  ،2008وفي عام  2010عندما استضاف
لبنان التصفيات ،وتم حينها تجنيس العبين ،في محاولة
لتقديم األفضل ،إال أن األمر لم يس ِر بالشكل المطلوب وخرج
منتخبنا خالي الوفاض .كما أن رئيس االتحاد الحالي منذ
 1998هو عبدالله عاشور ،وهذا األمر يثير حفيظة كثيرين،
لعدم تغيير وتجديد الدماء داخل االتحاد.
واختتم صقر حديثه« :لم يقدم رئيس االتحاد بشيء يذكر،
بحكم سفره المتواصل ،واللعبة على يديه لم تتطور أبداً،
وليست هناك أية خطط من قبل االتحاد لتطويرها ونشرها،
وأفضل ما قام به إرسال الحكام إلى الخارج لتمثيلنا .كما
أنه ليس هناك إهمال أكثر من ذلك ،فإقامة بطولة للناشئين
بثالثة فرق أم ٌر معيب ،ككأس لبنان األخيرة التي ض ّمت أيضا ً
فرق وفاز بها الصداقة .والجدير بالذكر أن هذه اللعبة،
ٍ 3
محط اهتمام عالمي ،والدليل على ذلك نقل قناة «البي إن
سبورت» مجريات بطوالت أوروبا وآسيا .وخرج البعض من
منظمي بطولة آسيا للقول أين نادي السد؟ لقد كان يقدم نكهة
رائعة للبطولة».
وبالفعل لو ازداد االهتمام باللعبة سنرى محترفين أكثر
وخير مثال ،الحارس اللبناني المحترف حسين صقر ،والذي
تسعى دولة قطر لتجنيسه ،من أجل االستفادة من خدماته،
وإن ّ
دل ذلك على شيء ،فهو بالتأكيد يبرهن أن الخارج يهتم
بكرة اليد أكثر من المسؤولين في الداخل.
وانطالقا ً من مصلحة اللعبة ،ولعل الصوت يصل وتح ّل
أناس امتهنوا كرة اليد ،يجب أن
المشكلة ،كي ال تقطع أرزاق
ٍ
يقوم رئيس االتحاد بالتح ّرك ،لكي ال ّ
يدق المسمار األخير في
نعش اللعبة.

الريا�ضي اللبناني ي�ستهل حملة الدفاع عن لقبه
يستهل ال��ري��اض��ي حملة ال��دف��اع ع��ن لقب ال��دوري
اللبناني لكرة السلة اليوم عندما يلتقي في مباراة من
المرجح أن تكون سهلة مع مضيفه هوبس الذي نجح في
ّ
تفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.
وبدأ الرياضي استعداداته بطريقة جيدة بإحرازه لقب
«بطولة الحريري» ،قبل أن يعاني من تراجع أداء فريقه
بعد خروجه خالي الوفاض من بطولتي األندية العربية
وأبوظبي.
ويع ّول الرياضي الذي أبقى على مدربه السلوفيني
سلوبودان سوبوتيتش على تشكيلته الرئيسية التي
لم يج َر تغييرها منذ سنوات ،وهي تضم علي محمود
وجان عبد النور وأحمد ابراهيم وأمير سعود باإلضافة
إل��ى األميركي لورين وودز والمصري اسماعيل أحمد
الذي سيلعب كالعب محلي بعد حصوله على الجنسية
اللبنانية.
واستعاد الرياضي الالعب علي فخر الدين وعزز
صفوفه بتعاقده مع العب عمشيت السابق األميركي
جيرميا ميسي ال��ذي سبق واح��ت��رف مع ري��ال مدريد
اإلسباني.
ك��م��ا سيلعب ال��م��ت��ح��د ف��ي ذات ال��ي��وم م��ع ضيفه
هومنتمن.
وسيكون الحكمة مرشحا ً بقوة لمنافسة الرياضي على
اللقب بعد األداء الرائع الذي قدمه وت ّوجه بإحرازه لقبي
بطولة القادسية الكويتية وأبوظبي.

وكان الحكمة فشل في استعادة لقب الدوري بخسارته
أمام الرياضي بنتيجة  2-4العام الماضي.
ويع ّول الحكمة الذي احتفظ بمدربه فؤاد أبو شقرا على
التشكيلة نفسها التي لعب بها الموسم الماضي معتمدا ً
على رودريك عقل وإيلي اسطفان وإيلي رستم وجوليان
خزوع ودانيال فارس وع ّزز صفوفه بتعاقده مع الثنائي
األميركي تيريل ستوغلين ودزموند بينيجر.
وق��ال أبو شقرا بعد انتهاء المباراة النهائية لدورة
أبوظبي« :لدينا عمل كبير والمطلوب فقط هو الثبات على
تشكيلة الفريق .أثبتنا قوة فريقنا وقدرته على المنافسة
في كل البطوالت».
ويأمل غسان سركيس الذي عاد لتدريب الشانفيل بعد
أن قاده إلحراز لقب الدوري للمرة األولى بتاريخه قبل
موسمين ،أن يكون فريقه من ضمن األندية التي ستدخل
على خط المنافسة على اللقب هذا الموسم.
وعزز الشانفيل صفوفه بتعاقده مع كارل سركيس
ونديم حاوي ونديم سعيد ورون��ي فهد وباسل بوجي
اآلتيين من فريق المتحد باإلضافة إلى الجورجي نيكولوز
تسكتشفيلي ومحمد كوني اآلتي من ساحل العاج.
وتختتم المرحلة األحد المقبل عندما يلتقي التضامن
الزوق مع بيبلوس.
وسيشارك في البطولة هذا العام ثمانية أندية للمرة
األولى منذ موسم  ،2010-2009بعد انسحاب المركزية
وعمشيت بسبب األزمة المالية التي يمران بها.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1رواية للكاتبة الجزائرية أحالم مستغانمي
2 .2دولة عربية ،حرف أبجدي مخفف ،سكان البادية
3 .3عائش ،مرفأ في قبرص
4 .4حفر عميقة في األرض يستخرج منها الماء وما
شابه ،حرف نصب ،منزلي
5 .5مرفأ في إيرلندا الشمالية ،متشابهان
6 .6شاعر هندي ،أسنده
7 .7أجل ،ضعفي الشديد ،إشترعا
8 .8يشتما ،نلوم
9 .9من التوابل ،أمسيات
1010حرف عطف ،من الفصول ،مخيف
1111من األنبياء ،يصنع من الحليب ،متشابهان
1212من أنواع الشجر ،سطل ،خفيف العقل

1 .1سور مشهور بين الصين ومنغوليا
2 .2ذكي ،أحد الوالدين ،الضعف
3 .3حرف نصب ،النهر الصغير ،مثيل
4 .4مدينة إيطالية ،من جزر سيكالد اليونانية
5 .5در ،طرقات ،فقرة
6 .6جزيرة بريطانية ،مذنب شهير
7 .7يخاصمان بشدة ،يرتفع عن األرض
8 .8ذاق الطعام ،جاوبنا
9 .9أليف ،أدركنا األمر
1010باسا ،الذي يجاري في الحديث
1111مناص ،قامرت ،عار
1212شبه جزيرة في شرق آسيا ،طيور مجتمعة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،921653847 ،468927315
،315486972 ،573148269
،742395681 ،689271453
،194762538 ،257834196
836519724

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1زي��م��ب��اب��وي ،ب��م  ) 2يو،
اناهيتا  ) 3انديانا ،وهبت ) 4
دابر ،ادنبره  ) 5بن ،ميم ،اام ) 6
ايراسو ،يال  ) 7ريفون ،مأل ،لم

 ) 8ون ،نمدح ،ماس  ) 9دواخ،
لندندري  ) 10حل ،حوار ،ند )11
يامالن ،ب��روزا  ) 12اندونيسيا،
بي.
عموديا:
 ) 1زياد بارود ،يا  ) 2يونان،

ينوحان  ) 3دب ،اف ،المد  ) 4باير
ميونخ ،لو  ) 5انا ،يرنم ،حان ) 6
باناما ،دلوني  ) 7وهاد ،سمحنا
 ) 8اي ،ناول ،دربي  ) 9يتوبا،
امن ،را  ) 10اهرمي ،ادنو  ) 11به،
السرداب  ) 12مات ،الم ،زي.

 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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Horrible Bosses 2
فيلم ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة جنيفر
ان� �ي� �س� �ت ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج س �ي��ان
انددرس .مدة العرض  108دقائق.
( ،ABCكونكورد ،سينما سيتي،
امبير ،ابراج ،فوكس).
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The Hunger Games:
Mockingjay
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة جنيفر
ل ��وران ��س م ��ن اخ � ��راج فرنسيس
لورانس .مدة العرض  123دقيقة.
(،ABCكونكورد،السساليناس،
غاالكسي ،سينمال ،فوكس).
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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 دراما 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).

