14

ريا�ضة  /ت�سلية

السنة السادسة /االثنني  5 /كانون الثاني  / 2015العــدد 1676
Sixth year / Monday / 5 January 2015 / Issue No. 1676

يوفنتو�س في اختبار قوي �أمام �إنتر ميالن
يعاود الدوري اإليطالي نشاطه ويفتتح العام
الجديد بثالث قمم نارية ضمن المرحلة السابعة
عشرة اليوم ويوم غ ٍد الثالثاء .وتفتتح المرحلة
اليوم بقمة ساخنة بين التسيو الثالث وشريكه
سمبدوريا ،فيما يح ّل روما الثاني ووصيف بطل
الموسم الماضي ضيفا ً على أودينيزي التاسع
يوم غ��دٍ ،ويلعب يوفنتوس المتصدر وحامل
اللقب في األعوام الثالثة األخيرة مع ضيفه إنتر
ميالن الحادي عشر في اليوم ذاته.
ف��ي ال��م��ب��اراة األول�����ى ،ي��ت��ن��اف��س التسيو
وسمبدوريا على ّ
فض شراكة المركز الثالث عندما
يلتقيان على الملعب األولمبي في العاصمة
روم��ا .ويسعى الفريقان إل��ى استعادة نغمة
االنتصارات التي غابت عن األول في المرحلة
األخيرة بانتزاعه نقطة ثمينة من مضيفه إنتر
ميالن  ،2-2وعن الثاني في مباراتيه األخيرتين
أمام مضيفه يوفنتوس  1-1وضيفه أودينيزي
.2-2
ويدرك التسيو وسمبدوريا أن أي نتيجة غير
الفوز ستؤدي إلى تخليهما عن المركز الثالث
لفائدة شريكهما الثالث نابولي الذي يخوض
مباراة سهلة نسبيا ً على أرض مضيفه تشيزينا
صاحب المركز التاسع عشر قبل األخير .وتملك
الفرق الثالثة  27نقطة مع أفضلية فارق األهداف
لالتسيو أمام نابولي وسمبدوريا بفارق نقطة
واحدة أمام جنوى السادس والذي يستضيف
أتاالنتا السابع عشر ونقطتين أمام ميالن السابع
والذي يستضيف ساسوولو الثاني عشر.
وفي المباراة الثانية ،ال تختلف حال روما
عن جاره التسيو وسمبدوريا كونه يبحث عن
الفوز الذي حققه مرة واحدة في مبارياته الثالث
األخ��ي��رة (ت��ع��ادل مرتين) على غ��رار مضيفه
أودينيزي .ويملك روما  36نقطة بفارق  3نقاط
خلف يوفنتوس وهو يمني النفس بكسب النقاط
الثالث لتشديد الخناق على فريق «السيدة
العجوز» كونه يلعب قبله بثماني ساعات.
لكن مهمة زمالء القائد المخضرم فرانشيسكو
توتي لن تكون سهلة أم��ام أودينيزي الطامح
بدوره إلى حجز مكان بين الثالثة أو الخمسة
الكبار لضمان مشاركته في إحدى المسابقتين
القاريتين الموسم المقبل.
وفي الثالثة ،يبدأ يوفنتوس عامه الجديد
بقمة ساخنة أمام ضيفه إنتر ميالن ،ويأمل في
استغالل عاملي األرض والجمهور إلضافة إنتر
ميالن إلى ضحاياه واإلبقاء على فارق النقاط
الثالث التي تفصله عن مطارده المباشر روما
في سعيه إلى الظفر بلقب بطل الخريف الشرفي.
ويملك يوفنتوس األسلحة ال�لازم��ة لتعميق
جراح ضيفه إنتر ميالن بخاصة في خط الهجوم
بقيادة األرجنتيني كارلوس تيفيز واإلسبانيين

فرناندو ليورنتي وأل��ف��ارو موراتا إل��ى جانب
العبي الوسط الفرنسي ب��ول بوغبا وأندريا
بيرلو والتشيلي آرتورو فيدال.
ويرغب يوفنتوس في استغالل المعنويات
المهزوزة لالعبي إنتر ميالن الذين حققوا فوزا ً
واح��دا ً فقط في مبارياتهم السبع األخيرة في
ال��دوري والوحيد أيضا ً بقيادة مدربه الجديد
القديم روبرتو مانشيني خليفة والتر ماتزاري
المقال من منصبه بسبب ضعف النتائج ،عندما
تغلبوا على مضيفهم كييفو  0-2في المرحلة
الخامسة عشرة.
واستهل مانشيني مشواره مع إنتر ميالن
بالتعادل مع الجار ميالن  ،1-1وفاز على دنيبرو
األوكراني في مسابقة الدوري األوروبي ،قبل أن
يخسر أمام مضيفه روما  4-2وضيفه أودينيزي
 ،2-1ثم تعادل مع ق��ره ب��اخ األذربيجاني
 0-0في المسابقة القارية ،وفاز على كييفو ثم
تعادل مع التسيو  .2-2وسبق لمانشيني أن
أش��رف على إنتر ميالن  4سنوات بين 2004
و 2008وقاده إلى إحراز لقب الدوري  3مرات
والكأس مرتين ،وأمضى بعد تركه إنتر ميالن 4
مواسم مع مانشستر سيتي اإلنكليزي (-2009
 )2013وموسما ً واحدا ً مع غالطة سراي التركي
(.)2014-2013
واستعد إنتر ميالن لمواجهة يوفنتوس
بمباراة ودية أمام باريس سان جرمان الفرنسي
خسرها  1-0ف��ي مدينة م��راك��ش المغربية.
ويسعى إنتر ميالن إل��ى تعزيز خ ّ
��ط هجومه
بالتعاقد مع الدولي األلماني لوكاس بودولسكي
على سبيل اإلعارة من آرسنال اإلنكليزي .ووصل
بودولسكي الفائز مع منتخب بالده بكأس العالم

 2014في البرازيل ،إلى مدينة ميالنو اإليطالية
الجمعة الماضي ،ونشر موقع النادي اإليطالي
في شبكة االنترنت صورا ً لالعب لدى وصوله
إلى مطار ميالنو وهو يحمل وشاحا ً بألوان إنتر
ميالن.
وقد يصبح انضمام بودولسكي إلى إنتر ميالن
ناجزا ً في الساعات القليلة القادمة بعد اجتياز
الزيارة الطبية الروتينية .وقد يبدأ بودولسكي
ال��ذي انتقل في  2012إلى آرسنال من كولن،
مشواره الجديد في إيطاليا ضد يوفنتوس.
وفي باقي المباريات ،يلعب كييفو فيرونا
السادس عشر مع تورينو الرابع عشر ،وإمبولي
الثالث عشر مع هيالس فيرونا الخامس عشر،
وباليرمو العاشر مع كالياري الثامن عشر،
وبارما صاحب المركز األخير مع فيورنتينا
الثامن.

أتلتيكو مدريد يض ّيق الخناق
على الملكي والبرشا

قاد المهاجم الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان
فريقه أتلتيكو مدريد حامل اللقب إلى تضييق
الخناق على ريال مدريد المتصدر وبرشلونة
وصيف الترتيب بفوزه على ضيفه ليفانتي 1-3
في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري
اإلسباني.
ورف��ع «كولتشونيروس» رصيده إل��ى 38
نقطة من  17مباراة بالتساوي مع برشلونة
ال��ذي يح ّل على ري��ال سوسييداد ،فيما يلعب
ريال مدريد بطل أوروبا والمتصدر بفارق نقطة
عنهما على أرض فالنسيا في مباراة قمة ،علما ً
بأن الملكي يملك مباراة مؤجلة.

�أتالنتا هوك�س يوا�صل انت�صاراته
سنتر» وأمام  18581متفرجاً.
وكان سبيرز استعاد نغمة االنتصارات بفوز صعب على
ضيفه نيو أورليانز بيليكانز  93-95بعد التمديد الخميس
الماضي.
وهو الفوز الـ 21لحامل اللقب في  35مباراة حتى اآلن
فعزز موقعه في المركز السابع للمنطقة الغربية ،فيما مني
واشنطن ويزاردز رابع المنطقة الشرقية بخسارته الحادية
عشرة مقابل  22فوزاً.
وكانت األفضلية نسبية للضيوف في الربع األول -35
 31قبل أن يفرض أصحاب األرض تفوقهم في األرب��اع
الثالثة التالية  23-27و 19-20و 15-23على التوالي.
وح��ذا شيكاغو بولز حذو سبيرز وحقق ف��وزه الثاني
على التوالي عندما تغلب على ضيفه بوسطن سلتيكس
 104-109بعد التمديد على ملعب «يونايتد سنتر» وأمام
 21820متفرجاً.
وانتهى الوقت األصلي بالتعادل  ،99-99وقال أصحاب
األرض كلمتهم في الشوط اإلضافي بعدما كسبوه بفارق 5
نقاط .5-10
وه��و الفوز الثاني على التوالي لشيكاغو بولز على
أرض��ه وتحديدا ً منذ سقوطه أم��ام ضيفه بروكلين نتس
 96-82األربعاء الماضي عندما أوقف الضيوف سلسلة 7
انتصارات متتالية لشيكاغو.
وعزز شيكاغو بولز موقعه في المركز الثالث للمنطقة
الشرقية برصيد  24فوزا ً مقابل  10هزائم .أما الضيوف
فمنيوا بخسارتهم الـ 20في  31مباراة.

واص���ل أت�لان��ت��ا ه��وك��س متصدر المنطقة الشرقية
انتصاراته المتتالية عندما تغلب على مضيفه بورتالند
ترايل باليزرز  107-115على ملعب «مودا سنتر أت ذا
روز كورتر» وأمام  19829متفرجا ً ضمن دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
وهو الفوز الرابع على التوالي ألتالنتا هوكس والـ25
في  33مباراة حتى اآلن هذا الموسم ،ليعزز موقعه في
صدارة المنطقة الشرقية ،فيما مني بورتالند ترايل باليزرز
بخسارته الثامنة هذا الموسم واألولى بعد  4انتصارات
متتالية فبقي في وصافة المنطقة الغربية برصيد  26فوزا ً
في  34مباراة.
وضرب أتالنتا بقوة في الربع األول وحسمه لمصلحته
بفارق  9نقاط ( )20-29قلصها أصحاب األرض إلى 3
نقاط في الربع الثاني بعدما كسبوه  ،23-29قبل أن
يستعيد الضيوف التف ّوق نسبيا ً في الربع الثالث (-31
 ،)26فيما انتهى الربع األخير بالتعادل .32-32
ويدين أتالنتا هوكس بفوزه إلى الثنائي بول ميلساب
صاحب  27نقطة و 6متابعات ،وجف تيغ صاحب  22نقطة
و 6تمريرات حاسمة ،فيما لم يكن تألق رباعي بورتالند
ترايل باليزرز ماركوس ألدريدج ( 30نقطة و 12متابعة)
وويسلي ماتيوز ( 19نقطة) وداميان ليالرد والفرنسي
نيكوال باتوم ( 16نقطة لكل منهما) كافيا ً لتفادي الخسارة.
وواص��ل س��ان أنطونيو سبيرز حامل اللقب صحوته
وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على ضيفه
واشنطن وي��زاردز  92-101على ملعب «أي تي أند تي

على ملعب «فيسنتي كالديرون وأمام  46الف
متفرج ،افتتح غريزمان ( 24سنة) التسجيل
بكرة رأسية إثر كرة عالية من زميله البرازيلي
جييرمي سيكويرا (.)18
ومطلع الشوط الثاني ،عزز غريزمان األرقام
برأسه أيضا ً بعد كرة ارت��دت من القائم لعبها
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش برأسه مسجالً
هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم (.)47
وقلص ليفانتي األرق���ام منتصف الشوط
الثاني عبر المغربي نبيل ال��زه��ار بعد ثوان
قليلة على دخوله بديالً بتسديدة يسارية من
داخل المنطقة بعد تمريرة من إيفان لوبيز إثر
ضربة ركنية عجز الحارس ميغل أنخل مويا عن
إبعادها ( .)62وسجل قلب الدفاع األوروغوياني
الدولي دييغو جودين هدف االطمئنان بكرة
رأسية إثر ركنية من البرازيلي تياغو (.)82
وهذا الفوز الثاني على التوالي ألتلتيكو بعد
األول على مضيفه بلباو  1-4في مباراة تألق
فيها غريزمان صاحب ثالثية ،بعد أن سقط في
المرحلة التي سبقتها أمام فياريال (.)1-0
وقد عزز فريق المدرب األرجنتيني دييغو
سيميوني صفوفه للنصف الثاني من الموسم
باستعادة نجمه السابق فرناندو توريس بعقد
إعارة من ميالن اإليطالي لموسم ونصف.
ول��م يتمكن «إل نينيو» ال��ذي جلس على
المدرجات من المشاركة في المباراة ألن سوق
االنتقاالت الشتوية لم يفتتح رسميا ً لكنه قد
يسجل بدايته مع فريقه الجديد-القديم األربعاء
المقبل ضد ريال في ذهاب الدور ثمن النهائي من
مسابقة الكأس.
وفي مباراة ثانية ،قفز إشبيلية إلى المركز
ال��راب��ع بفوزه الصعب على سلتا فيغو 0-1
بهدف األرجنتيني نيكوالس باريخا من ضربة
ح��رة ( ،)32علما ً ب��أن الخاسر أكمل المباراة
بعشرة العبين منذ الدقيقة  21بعد طرد كارليس
بالناس.
وعلى ملعب «مارتينيز فاليرو» أمام 18283
متفرجاً ،تقدم فياريال بهدفين مبكرين على
ضيفه ألتشي سجلهما األرجنتيني لوسيانو
فييتو ( )12والنيجيري ايكيشوكوو أوتشي
( ،)17قبل أن يعادل متذيل الترتيب  2-2عبر
فيكتور رودريغيز ( )35والبرازيلي جوناثاس
(.)26
وانتزع ألميريا ف��وزا ً ثمينا ً من مضيفه ملقة
بهدفي حميد تومير ( 39و 76من ركلة جزاء)
مقابل هدف لصامويل سانشيز غارسيا (.)73
وحقق ديبورتيفو الكورونيا ف��وزا ً صعبا ً
على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف وحيد سجله
البرتغالي ايفان كافالييرو في الدقيقة .24

جيرارد يك�شف عن ال�سبب الرئي�سي
لرحيله عن ليفربول
أكد ستيفن جيرارد قائد فريق ليفربول اإلنكليزي أنه بات مقتنعا ً تماما ً
بضرورة الرحيل عن الفريق منذ أن أبلغ أنه لم يعد ممكنا ً بالنسبة له اللعب في
كل مباريات ليفربول مستقبالً.
وأوضح جيرارد ( 34سنة) أنه سينتقل للعب في الواليات المتحدة فور
انتهاء عقده مع الفريق اإلنكليزي في الصيف المقبل ،على رغم أنه لم يحدد بعد
الفريق الذي سيلعب في صفوفه هناك.
وصرح جيرارد لمحطة ليفربول التليفزيونية« :كان هناك أكثر من موقف
جعلني أتخذ هذا القرار ،ولكنني أعتقد أن اللحظة التي اتخذت بعدها قرار
الرحيل قد جاءت بعدما تحدث معي مدرب الفريق وقال لي إن الوقت قد حان
إلدارة مبارياتي من أجلي ومن أجل الفريق» .وأضاف جيرارد« :إنني على قناعة
تامة بأن هذا القرار هو األنسب للجميع ،ولكن كانت المحادثة مع المدرب قاسية
للغاية خاصة وأنني كنت أحد العناصر األساسية للفريق لفترة طويلة».
وأعرب الالعب اإلنكليزي عن تطلعه لتح ّد جديد يتمثل في اللعب والعيش في
بلد آخر .وقال جيرارد« :سأنتقل للعب في الواليات المتحدة ،لم أحدد الفريق
الذي سألعب في صفوفه حتى اآلن ،ولكن جميع األمور سوف تحسم في أقرب
وقت ،وسوف أعلن الفريق الذي سألعب معه قريبا ً جداً».
وعقب خوضه  695مباراة مع ليفربول ،أكد جيرارد أنه لن ينضم على اإلطالق
لفريق آخر في إنكلترا .وشدد قائد منتخب إنكلترا السابق أنه مازال هناك العديد
من المباريات التي يسعى إلى خوضها مع ليفربول في النصف الثاني من
الموسم الحالي .وتابع جيرارد حديثه قائالً« :مازال هناك مباريات عدة قبل
الرحيل عن ليفربول ،وليس هناك أفضل من أن أنهي مسيرتي مع الفريق وهو
مت ّوج بأحد البطوالت في نهاية الموسم» .وأضاف« :سوف أستمر في القتال،
سواء شاركت في القائمة األساسية للفريق أم ال ،وسأكون هنا حتى النهاية،
وأتمنى أن ينهي ليفربول الموسم في أحد المراكز األربع األولى في الدوري».

ال مفاج�آت في ك�أ�س لبنان
وركالت الجزاء تح�سم قمة الأن�صار وال�صفاء

حسين غازي
شهدت مباريات الدور الـ 16من كأس لبنان منافس ًة قويّة
في بعض اللقاءات ،فيما كانت مباريات فرق العهد وشباب
الساحل سهلة نسبياً.
في افتتاح هذا الدور ،وعلى ملعب نادي الصفاء تمكن شباب
الساحل من إقصاء بطل كأس لبنان في السنة الماضية السالم
زغرتا برباعية نظيفة.
ونجح العبو شباب الساحل من بسط سيطرتهم على معظم
دقائق المباراة ،في ظ ّل تألق واضح لالعبي ّ
خط الوسط ،فنجح
فريق الساحل من حسم معركة منتصف الملعب لمصلحته ،ما
ساعد خط الهجوم بشكل كبير .وانتهى الشوط األول بهدف
وحيد سجله الفلسطيني وسيم عبد الهادي ،وانتظر فريق
التهديفي،
الساحل حتى الدقيقة  ،72ليبدأ بعدها المهرجان
ّ
فعزز ريمي النتيجة بهدف ثانٍ  ،وضاعف بعدها موسى زيات
غلّة فريقه إلى ثالثة أهداف ،ليختتم البديل علي جواد اللقاء
ٍ
بهدف راب ٍع في الدقيقة .90
وفي مباراة القِمة بين األنصار والصفاء ،والتي أجريت على
ملعب العهد في أجواء مناخي ٍة صعبة ،ابتسمت ركالت الجزاء
بوجه القلعة الخضراء ،بعد انتهاء األشواط األربعة بالتعادل
السلبي.
فرص بالجملة،
وبالعودة إلى مجريات اللقاء ،شهد إضاعة ٍ
حارسي المرمى الري
خطي دفاع الفريقين ،وتقديم
وسط تألق
ّ
ّ
مهنا (االنصار) ومهدي خليل (الصفاء) مستوى عاليا ً ورائعاً،
بعد تصديهما لكراتٍ خطير ٍة طوال الـ 120دقيقة.
في النهاية صبّت ركالت الحظ في مصلحة النادي األخضر
( )3-5بعد أن أضاع حسن هزيمة ركلة الجزاء الرابعة لنادي
الصفاء.
وفي لقا ٍء آخر على ملعب الصفاء ،جدد نادي العهد فوزه
ٍ
أهداف من دون رد ،بعد الفوز
على فريق النبي شيت بثالثة
عليه في ال��دوري الشهر الماضي بخماسية نظيفة .وترجم

العهد سيطرته على اللقاء ،بعد أن افتتح التسجيل أحمد زريق
في الدقيقة .35
ومع انطالقة الشوط الثاني ،نجح حسين الزين من تعزيز
النتيجة في الدقيقة  ،56ونجح ريمي من مضاعفة عدد
األهداف إلى ثالثة قبل نهاية المباراة بخمس دقائق ،إثر ضرب ٍة
ترجيحية ،فيما أهدر علي بزي ركلة جزاء في النصف الثاني
من اللقاء.
وف��ي استكمال ال��م��ب��اري��ات ،نجح النجمة م��ن تخطي
االجتماعي طرابلس العنيد اآلتي من الدرجة الثانية ،وحقق
ٍ
أهداف مقابل هدف وحيد ،وجرى اللقاء على
عليه فوزا ً بثالثة
ملعب العهد طريق المطار.
وافتتح كالوديو معلوف التسجيل للقلعة النبيذية ،من
تسديدة بعيدة المدى ،سكنت شباك الحارس محمد قرحاني،
إثر ارتدادها من الدفاع في الدقيقة .25
وتمكن نجم المباراة خالد تكجي في الدقيقة  38من ترويض
الكرة ،إثر تمريرة طويلة من محمد شمص ،فتالعب التاكو
بالمدافع محمد حبلص ،ليركنها بعدها في شباك القرحاني.
وفي الشوط الثاني قلص ربيع الحصري النتيجة من عالمة
الجزاء ( ،)49ليرد بعدها التكجي بهدف ثالث وأيضا ً من ركلة
جزاء ،مشكوك في أمرها في الدقيقة .75
وعلى ملعب الصفاء ،أسقط طرابلس القوي ،سفير الجنوب
التضامن صور ،بهدف يتيم في الدقيقة  .74ونجح دوغالس
من تسجيل اإلصابة الوحيدة في المباراة ،من رأسي ٍة سكنت
شباك الحارس محمد جابر ،بعد خطأ في التعامل مع الكرة من
قبل العبي النادي الجنوبي.
وفي لقا ٍء آخر ،تمكن األهلي صيدا من الفوز على شبيبة
المزرعة بثالثة أه��داف مقابل هدف واح��د ،لينتقل النادي
الصيداوي إلى الدور المقبل.
وتستكمل اليوم باقي مباريات هذا الدور ،فيواجه األخاء
األهلي عاليه نظيره الراسينغ ،فيما يلتقي شباب الغازية مع
نادي الزمالك بيروت اآلتي من الدرجة الثالثة.

فوز �ساحق للريا�ضي على بيبلو�س في ال�سلة
حقق الرياضي فوزه السادس على التوالي ،على حساب
ضيفه بيبلوس بفارق  35نقطة  ،65 - 100ضمن الجولة
السادسة من الدوري اللبناني لكرة السلة.
بدأالمديرالفنيللرياضيالسلوفينيسلوبودانسوبوتيتش
المباراة ،بالخماسي المحلي اسماعيل أحمد ووائ��ل عرقجي
وجان عبد النور وأحمد ابراهيم وروي سماحة ،بينما بدأ المدير
الفني لبيبلوس الصربي نيناد فوسينيتش بالخماسي محمد
ابراهيم وم��ازن منيمنة وعلي كنعان واألميركي جاسمون
يونغبلود والسنغالي حمادي ندياي.
رجحت ك ّفة الرياضي في النصف األول من الربع األول
والفارق لمصلحته بـ 6نقاط  4 – 10والنقاط الصفراء مناصفة
بين سمعة والعرقجي ،وأش��رك سوبوتيتش العبه الجديد
األميركي براين كوك.
وتكافأت فرص الفريقان في النصف الثاني وسجل الرياضي
 12نقطة وبيبلوس  13فانتهى رياضيا ً بفارق خمس نقاط (22
–  )17وأحمد ابراهيم أفضل مسجل فيه بثماني نقاط بعدما
أفلح في دقيقتين بتسجيل سلة متوسطة وسلتين من بعيد،
بينما كان ويليام فارس أفضل مسجل لفريقه بست نقاط من
ثالثيتين.
واستطاع الفريق المضيف تقليص الفارق إلى نقطة واحدة
( )29 – 28بعد خمس دقائق ونصف من الربع الثاني ،لكن
أصحاب األرض قالوا كلمتهم في الوقت المتبقي النتصاف
المباراة بتسجيلهم  16نقطة ،لتنتصف المباراة بفارق 12
نقطة للرياضي ( ،)33 – 45وذلك بعد التألق الالفت لعرقجي
وسمعة وأحمد ابراهيم وتسجيلهم معا ً  33نقطة ،بينما ظ ّل

فارس األفضل تسجيالً لفريقه بـ 10نقاط.
كان أصحاب األرض األفضل في النصف الثاني من الربع
الثالث ونجحوا في ّ
«دك» السلة الجبيلية بـ 15نقطة مقابل
 8نقاط ليرتفع الفارق إلى  20نقطة بيروتية ( )48 – 68قبل
الدخول إلى الحصة األخيرة ،وكان كابتن الرياضي جان عبد
النور في ق ّمة عطائه إذ ّ
عطل هداف بيبلوس والبطولة األميركي
جاسمون يونغبلود الذي لم يفلح بإصابة سلة الرياضي إال
بـ 14نقطة وهو الذي سجل  140نقطة في مبارياته الخمس
الماضية ،وحسم الرياضي األمر رسميا ً منتصف الربع األخير
إذ صار الفارق  30نقطة  53 – 83بعدما سجل أبناء المنارة
في خمس دقائق 15 ،نقطة مقابل خمس نقاط لضيوفهم ،وظ ّل
الفارق في االرتفاع حتى وصل إلى  35نقطة ( )65 – 100مع
صافرة النهاية .وكان العب الرياضي أحمد ابراهيم ( 21نقطة)
أفضل مسجل لفريقه ،بينما كان العب بيبلوس علي كنعان (15
نقطة) أفضل مسجل لفريقه.

انتصار صعب للهومنتمن

حقق الهومنتمن فوزه الثالث في الدوري اللبناني لكرة السلة
بتغلبه بصعوبة على مضيفه هوبس متذيل الترتيب .57-59
وبدا أن المباراة ستمتد لوقت إضافي بعد تعادل الفريقين
 57-57في الوقت األصلي قبل أن يقود هايك خاتشاريانفريقه
الهومنتمن للفوز بتسجيل نقطتين في الثواني األخيرة.
وينفرد الرياضي بالصدارة برصيد  18نقطة من ست
مباريات بفارق نقطتين عن الحكمة الذي خسر أمام المتحد
 77-88في افتتاح المرحلة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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12
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1 .1سياسي كوبي أقام نظاما ً ثوريا ً إشتراكيا ً
2 .2من األنبياء ،أصلحاها «لألبنية»
3 .3ضمير متصل ،مدينة قديمة في شمال باكستان،
سبيل
يمسان ،يتبع
ّ 4 .4
5 .5مصيبة ،قاطناً ،عائلة
6 .6أوديته ،دولة أفريقية
7 .7مدينة سورية ،مرفأ في جنوب أوستراليا
8 .8خاصتي ،شاهده ،العبت
9 .9أرغب في األمر ،حرف نصب ،ظرف مكان
1010أنده عليكم ،من الحبوب
1111بشر ،جعلناهم يصمتون
1212ي ّوبخ ،قادم ،للنفي

1 .1أعلى قمة في البيرنيه الفرنسية ،ضمير منفصل
2 .2يناصر ،إلهة الصيد عند الرومان
3 .3وعاء كبير ،من األشجار ،من أطرافي
4 .4مرتدي ،أرخبيل بريطاني غرب أسكتلندا
5 .5عاصمة زائير ،مذاهب
6 .6أجالسه على الشراب ،ربح
7 .7م��ن األش��ج��ار ،م��ن ك��ان بين الثالثين والخمسين،
والدتك
8 .8تدريب ،جسد ،حرف أبجدي مخفف
9 .9أعلى قمة في األردن ،عتبوا على ،فتاة
1010منخفض بين جبلين ،أفزعنا
1111بس ،من مؤلفات األدي��ب اللبناني الراحل جبران،
لإلستفهام
1212مدينة إيطالية ،ترقدا
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حلول العدد ال�سابق
حل :Sudoku
،647921538 ،321586497
،913762845 ،589374621
،758493216 ،462815973
،234158769 ،195647382
876239154

أفقياً:

عمودياً:

حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1طرابلس ال��غ��رب  ) 2اا،
ربان ،ديار  ) 3رسام ،نوار ،دو 4
) قاديشا ،لهمنا  ) 5بالل بن رباح
 ) 6نزم ،اطمر ،يلي  ) 7زو ،ابو،

يأتي  ) 8يرمم ،نرقد ،نا  ) 9الرين،
يراع  ) 10دير ،اويتما  ) 11ابدل،
نب ،سين  ) 12ال ،مين ،ركلنا.
عموديا:
 ) 1ط��ارق بن زي��اد  ) 2راس
ال���زور ،ي��ال  ) 3ادام ،م��أرب ) 4

برميل ،ام��ل ،دم  ) 5لب ،شباب،
رال��ي  ) 6سان انطونيو  ) 7انو،
رم ،رن��ي��ن  ) 8ال��ب��ري��ق ،تبر ) 9
غ��دره��ا ،ادي��م  ) 10ري ،محيت،
راسل  ) 11ب��ادن ،لينا ،ين ) 12
روابي ،اعدنا.

 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 Water Diviner
ف��ي��ل��م درام�����ا ب��ط��ول��ة أول��غ��ا
كوريلنكو من اخراج روسيل كرو.
( ،ABCكونكورد ،سينمال ،سينما
سيتي ،فوكس).

Alone for Christmas
فيلم كوميدي بطولة هوليغان
من اخ��راج ج��وزف الوس��ون .مدة
العرض  87دقيقة ،ABC( .سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

Secret of the Tomb
فيلم ك��وم��ي��دي بطولة روب��ن
ويليامز من اخ��راج ش��اون ليفي.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،غالكسي ،فوكس).

Vitamin
فيلم كوميدي بطولة ماغي بو
ع��ون من اخ��راج ايلي ف حبيب.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب����راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال).

Horrible Bosses 2
فيلم كوميدي بطولة جنيفر
انيستون من اخراج شيان اندرز.
مدة العرض  108دقائق( .فوكس،
سينما سيتي ،سينمال ،كونكورد).

The Hobbit
فيلم تشويق بطولة لوك افانز
م��ن اخ���راج بيتر جاكسون .مدة
ال��ع��رض  144دقيقة،ABC ( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
امبير ،فوكس).

