العراق يتجاوز «الفدائي» الفل�سطيني ويحجز موعد ًا مع �إيران

التنين ال�صيني ي�ؤجج لهيبه
ً
خالفا للتوقعات
على �أر�ض �أ�ستراليا...

حقق منتخب العراق فوزا ً مستحقا ً
ع��ل��ى ح��س��اب ن��ظ��ي��ره الفلسطيني
بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم
أم��س في الجولة الثالثة واألخيرة
للمجموعة الرابعة ببطولة كأس
األمم اآلسيوية لكرة القدم التي تقام
في أستراليا.
وتأهل أسود الرافدين بهذا الفوز
إلى دور الثمانية في البطولة بعد
أن رف��ع��وا رصيدهم إل��ى  6نقاط،
بينما ودّع «الفدائي» بثالث هزيمة
ومن دون رصيد في أول مشاركة له
في البطولة القارية ،ولحق أسود
الرافدين بالمنتخب الياباني الذي
أطاح بآمال المنتخب األردني وتف ّوق
عليه بالنتيجة نفسها.
سجل هدفي العراق يونس محمود
وأحمد ياسين في الدقيقتين  49و89
وأهدر يونس ضربة جزاء للعراق في
الدقيقة .61
المنتخب الفلسطيني بدأ اللقاء في
تغييرات بين صفوفه وأبرزها بقاء
الحارس األساسي رمزي صالح على
دكة البدالء وش��ارك أساسيا ً توفيق
علي أب��و ح��م��اد ب���دال ً منه كما ظهر
في التشكيلة أحمد حربي ومحمود
الدحادحا منذ البداية.
وس��ي��ط��ر منتخب ال��ع��راق على
مجريات الشوط األول بشك ٍل عام
حيث كانت الخطوة كلها في اتجاه
المرمى الفلسطيني كما أن أس��ود
الرافدين ح��اول��وا تنويع األسلوب
الهجومي للوصول إل��ى مرمى أبو
حماد.

} حسن الخنسا

وكان أبو حماد نجم الشوط األول
ببراعة بتصديه ألكثر من محاولة
من جانب المنتخب العراقي الذي
ب��دأت غ��زوات��ه الهجومية من خالل
تسديدة قوية عن طريق وليد سالم،
كما أن جاستين وجه تسديدة تصدى
لها الحارس أبو حماد ،ولجأ أسود
الرافدين للتسديدات البعيدة التي لم
تشكل خطورة.
وأه�����در ي��ون��س م��ح��م��ود بعض
المحاوالت على رغم الرقابة اللصيقة
المفروضة عليه من جانب الدفاع
الفلسطيني ال��ذي ب��دا متماسكا ً في
الشوط األول بخالف مباراتي األردن
واليابان ،ونجح أبو حماد في منع
فرصة جديدة للعراق بمحاولة من
السفاح يونس محمود.
وأج����رى م���درب ال��ع��راق راض��ي

شنشيل تغييرا ً هجوميا ً مع بداية
الشوط الثاني بنزول علي عدنان
كاظم ب��دال ً م��ن أمجد كلف ،ونجح
يونس محمود في اقتناص الهدف
األول للعراق في الدقيقة  49بعد
محاوالت بالجملة من جانب أسود
الرافدين حتى انتزع السفاح هدف
التقدم.
وأه���در منتخب فلسطين فرصة
قريبة للغاية تصدى لها ببراعة
ال��ح��ارس ج�ل�ال ح��س��ن ب��ع��د ه��دف
يونس محمود مباشرة ،وب��دأت من
جديد المحاوالت العراقية بأعصاب
ه��ادئ��ة بعد التقدم ونجح منتخب
أس��ود الرافدين في الحصول على
ضربة جزاء في الدقيقة  61تقدم لها
يونس محمود ولكن الحارس المتألق
أبو حماد واصل تصدياته المتميزة

ونجح في إبعاد ضربة الجزاء.
منتخب فلسطين تخلّى عن حذره
الدفاعي وب��دأ تقديم ك��رة هجومية
ممتعة ع��ن ط��ري��ق م��راوغ��ة رائعة
للمهاجم أش��رف نعمان وتحركات
سريعة م��ن ج��ان��ب ال��دح��ادح��ا مع
مشاركة جاكا حبيشة على حساب
إسماعيل العمور في الدقيقة .66
وحاول شنشيل السيطرة مجددا ً
على وسط الملعب فأجرى تغييرا ً
ثانيا ً للعراق بنزول أسامة رشيد
ب��دال ً من جاستين عزيز في الدقيقة
 .71وواصل منتخب الفدائي تقدمه
وسيطرته وسط غفلة من العراق.
وأش��رك منتخب العراق تغييره
الثالث بنزول م��روان حسين على
حساب يونس محمود أفضل العبي
أسود الرافدين كما دفع أحمد الحسن
مدرب فلسطين بالمهاجم عبد الحميد
أب���و حبيب ع��ل��ى ح��س��اب محمود
الدحادحا في الدقيقة .79
وعاد المنتخب العراقي للسيطرة
على مجريات اللقاء ف��ي الدقائق
العشر األخيرة ،ونجح أحمد ياسين
ف��ي الدقيقة  89ف��ي تسجيل هدف
التعزيز للعراق من هجمة سريعة
ليقضي فيها على آم���ال التعادل
لمنتخب فلسطين.
وحاول العراق تعزيز الفوز بهدف
ثالث ولكن مرت اللحظات األخيرة
من دون خطورة على مرمى الفريقين
لينتهي اللقاء بفوز مستحق ألسود
الرافدين.

ال�صفاء بعيد من �آمال �إدارته وجمهوره

�شعبان� :سنعود �إلى المناف�سة على لقب الدوري

�أودغارد �إلى ريال مدريد
كشفت تقارير إخبارية أمس أن الالعب النروجي الصاعد مارتن أودغارد
وافق على االنضمام إلى ريال مدريد ،مشير ًة إلى أن انتقاله متو ّقف على توصل
ناديه الحالي سترومسغودست النروجي والنادي الملكي إلى اتفاق.
وأش��ارت صحيفة (درامينز تيدينتي) المحلية ،إلى أن المفاوضات بين
الناديين قد تبدأ صباح اليوم بشأن انتقال الالعب الصاعد ( 16سنة) والذي
ينتهي تعاقده مع الفريق النروجي بنهاية الموسم الحالي.
وأوضح المصدر أن صفقة انتقال أودغارد إلى الريال قد تتراوح بين  20و30
مليون كرونة نروجية (بين  2.3و 3.4مليون يورو).
ومنذ مشاركته األولى مع الفريق األول بالنادي النروجي قبل أقل من عام،
خطف الالعب أنظار كبرى األندية األوروبية.
وإزاء هذا االهتمام ،قام الالعب الصاعد بزيارة منشآت العديد من األندية،
بينها ريال مدريد قبل أسبوعين ،حيث تدرب مع الفريق األول ،ما أثار تكهنات
بشأن قرب انتقاله إلى الريال.
وأش��ارت الصحيفة إلى أن الخيارات النهائية بالنسبة إلى الالعب كانت
آرسنال اإلنكليزي وريال مدريد اإلسباني وبايرن ميونخ األلماني وليفربول
اإلنكليزي ،إال أن الالعب قرر في النهاية االنتقال إلى الريال ،الذي سيوفر فرصة
عمل لوالده إريك أودغارد.

ميالن يبيع البا�ص الخا�ص به
قرر نادي ميالن بيع الباص الخاص بالفريق األول تخفيفا ً للنفقات ،وقال
مسؤولو النادي أن هذا اإلجراء يأتي كح ّل جزئي لألزمة المالية الحادة التي
يعاني منها النادي مقابل التعاقد مع شركة محلية لح ّل مشكلة التنقالت.
ويستهدف ميالن توفير نفقات تتراوح ما بين  200إلى  300ألف يورو في
العام الواحد.
وواجه الجمهور الخبر بعاصفة من السخرية واالنتقادات عبر مواقع التواصل
االجتماعي مع بعض الصور الساخرة من حال ميالن كان أبرزها صورة للفريق
يتقدمهم المدير العام للنادي أدريانو جالياني على أحد الطرق السريعة يحاول
السفر إلى روما بطريقة األوتو ستوب الشهيرة.

أنهى فريق الصفاء ال���دور األول م��ن ال��دوري
اللبناني في مركز بعيد من آمال إدارته وجمهوره،
الطامح إل��ى استعادة اللقب ال��ذي فقده العام
الماضي ،لمصلحة النجمة.
وسعيا ً إل��ى التخلص م��ن المركز الخامس،
والعودة إلى المنافسة الجدية على لقب الدوري،
استغلت إدارة الصفاء فترة االستراحة ،ما بين
ذهاب ال��دوري وإيابه ،إلنجاز خطوات عدة ،رأت
فيها ض��رورة لتصويب مسيرة الفريق وتحسين
عروضه ونتائجه.
أهم هذه الخطوات كانت التعاقد مع المدرب
التركي ـ األلماني باهتيار فانلي ـ واستقدام ثالثة
العبين أجانب ج��دد ،هم النيجيري أحمد كاظم
والهولندي إيريكسون ميكايل أرن��ول��ف دانسو
والبرازيلي أولبردام دي أوليفيرا سيرا.

وف��ي تصريح صحافي ،ق��ال أمين س��ر ن��ادي
الصفاء هيثم شعبان إن «الخطوات األخيرة كانت
ومنسقة بين أعضاء اللجنة اإلداري��ة
م��دروس��ة
ّ
للنادي ،وجاءت انطالقا ً من إحساسنا بالمسؤولية
وبضرورة صنع تغيير ج��ذري يعيد الفريق إلى
موقعه الطبيعي في الصدارة».
وأض��اف شعبان أن «اإلدارة قامت بالخطوات
األخ��ي��رة ،على رغ��م ال��ظ��روف المالية الدقيقة
والصعبة التي يعاني منها ال��ن��ادي» ،الفتا ً إلى
إنشاء لجنة طوارئ مهمتها العمل على تأمين موارد
مالية إضافية ،لتعزيز خزينة النادي.
وأبدى شعبان ثقته بقدرة الصفاء على العودة
إلى المنافسة على لقب الدوري على رغم صعوبة
المهمة ،وال سيما بعد التعاقدات األخيرة وعودة
المصابين ،وأبرزهم الظهير األيمن الدولي محمد

حقق كليفالند كافالييرز فوزه الثالث على التوالي وجاء على حساب شيكاغو
بولز  ،94-108فيما وضع نيويورك نيكس حدا ً ألطول سلسلة من الهزائم في
تاريخه إثر فوزه على نيو أورليانز بيليكانز  92 - 99ضمن ال��دوري األميركي
للمحترفين في كرة السلة.
على ملعب «كويكن لونز آرينا» وأمام  20562متفرجاً ،قاد «الملك» ليبرون
جيمس فريقه كليفالند كافالييرز إلى الفوز على شيكاغو بولز بتسجيله  26نقطة
وأضاف جاي آر سميث  20نقطة.
والالفت أن الالعبين الخمسة األساسيين الذي بدأوا المباراة في صفوف كافالييرز
تجاوزوا حاجز الـ 15نقطة ،فيما نجح ثالثة منهم في تحقيق ثنائية مزدوجة (دبل
دبل) :كيري إيرفينغ ( 18نقطة و 12تمريرة حاسمة) ،كيفن لوف ( 16نقطة و12
كرة مرتدة) وتيموفي موزغزف ( 15نقطة و 15كرة مرتدة).
والفوز هو الثالث على التوالي لكليفالند بعد ست هزائم متتالية وبداية موسم
صعبة علما ً أنه يحتل المركز الخامس في المنطقة الشرقية مع  22انتصارا ً و20
خسارة على رغم عودة نجمه جيمس من ميامي هيت.
لكن كافالييزر لم يتأخر بتاتا ً بالنتيجة أمام بولز حتى أنه تقدم بفارق  25نقطة
في الربع الثالث.
ويحتل بولز المركز الرابع في المنطقة الشرقية مع  27فوزا ً و 16خسارة وقد
غاب عنه الفرنسي يواكيم نوا للمرة الرابعة على التوالي بسبب اإلصابة ،وكان
جيمي باتلر األفضل في صفوفه مع  20نقطة إضافة إلى ديريك روز ( 18نقطة).
وعلى ملعب «فيليبس آرينا» في أتالنتا وأمام  19108متفرجين ،تابع أتالنتا
متصدر المنطقة الشرقية نتائجه الجيدة وفاز على ديترويت بيستونز ،82-93
محققا ً فوزه الـ 13على التوالي ورافعا ً عدد انتصاراته إلى  34مقابل  8هزائم.
وسجل هوكس رقما ً رائعا ً تمثل بتحقيق االنتصار في  27من مبارياته الـ29
األخيرة وبات على بعد فوز واحد من الرقم القياسي الذي حققه في 14( 1993
انتصارا ً متتالياً).
وكان األفضل في صفوف أتالنتا بول ميلساب مع  20نقطة و 7كرات مرتدة،
ومايك سكوت مع  20نقطة ،فيما تألق في صفوف الخاسر غريغ مونرو مع  16نقطة
و 14كرة مرتدة.
وعلى ملعب «ماديسون سكوير غاردن» في نيويورك وأمام  19812متفرجاً ،فاز
نيويورك نيكس على نيو أورليانز بيليكلنز  92-99واضعا ً حدا ً لسلسلة هزائمه
القياسية التي بلغت  16منذ  12كانون األول الماضي.
ويدين نيكس بفوزه الغالي إلى كارميلو أنتوني ( 24نقطة و 9كرات مرتدة)
ويحتل المركز الخامس عشر في المنطقة الشرقية مع  6انتصارات و 36هزيمة.
وكان األفضل لدى نيو أورليانز صاحب المركز العاشر في المنطقة الغربية،
تيريكي إيفانز ( 23نقطة و 9كرات مرتدة) وإيريك غوردون ( 20نقطة).
وفي المباريات األخ��رى ،فاز فينيكس صنز على لوس أنجليس ليكرز -115
 ،100بورتالند ترايل بليزرز على ساكرامنتو كينغز  ،94-98ميلووكي باكس على
تورونتو رابتورز  ،92-89هيوستن روكتس على إنديانا بيسرز  ،98-110داالس
مافريكس على ممفيس غريزليز  ،95-103تشارلوت هورنتس على مينيسوتا
تمبروولفز  ،80-105واشنطن ويزاردز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ،76-111
غولدن ستايت ووريرز على دنفر ناغتس  ،79-122ولوس أنجليس كليبرز على
بوسطن سلتيكس .93-102

ات من ال

زي��ن ط��ح��ان ،فضالً ع��ن ع��ودة قلب ال��دف��اع علي
السعدي من العراق.
تحسن أداء الصفاء،
ولفت شعبان إلى أن بوادر
ّ
ظهرت في المباريات الودية األخيرة ،التي تألق فيها
الالعبون األجانب الجدد خصوصا ً في المباراتين
األخيرتين أمام المنتخب األولمبي ( )1 – 4وأمام
العهد ( – 2صفر).
وذكر شعبان أن التعاقد مع المدرب فانلي جاء
بنا ًء على السيرة الذاتية لألخير ،ومعرفته الجيدة
بالكرة اللبنانية ،إذ سبق له تدريب العهد.
وق��ال أمين السر إن اإلدارة تضع كامل ثقتها
بالمدرب الجديد ،والتنسيق معه متواصل ،لتأمين
حاجات الجهاز الفني والالعبين كافة ،وصوال ً إلى
تحقيق الهدف المشترك بتقديم مستويات تليق
بسمعة النادي وتاريخه العريق.

{ عبّرت كارولين فوزنياكي المصنفة الثامنة عالميا ً في التنس عن
حزنها لرحيل القائد ستيفن جيرارد عن ليفربول في نهاية الموسم الجاري
وقالت إنها ستفكر في السفر إلى لوس أنجليس لمتابعته هناك.
وأعلن جيرارد ( 34سنة) قائد ليفربول في وقت سابق من الشهر
الجاري انتقاله في نهاية الموسم الجاري إلى لوس أنجليس غاالكسي
بطل الدوري األميركي بعدما قضى مشواره الكروي في أنفيلد.
وقالت الدنمركية فوزنياكي للصحافيين على هامش بطولة أستراليا
المفتوحة للتنس« :أنا حزينة بكل تأكيد .أعتقد أن ستيفن قدم الكثير
للفريق على مدار السنوات» .وأضافت المصنفة األولى عالميا ً سابقاً« :إنه
أسطورة .لو كنت أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب فأنا أدعمه في ذلك».
وأكدت فوزنياكي  -التي سبق لها اإلحماء بقميص ليفربول عليه توقيع
جيرارد قبل مباراة في بطولة قطر المفتوحة في  - 2011أنها كانت ترغب
في بقاء الالعب في صفوف ناديه .وأضافت« :لكن في الوقت نفسه هو
تحدث إلى المدرب وقال له إنه ربما ال يلعب كثيراً ،نعم أنا حزينة بعض
الشيء ،ربما أسافر إلى لوس أنجليس لمتابعته مجدداً».

ّ
يت�صدر مجموعته في �سلة دبي الدولية
الحكمة
حقق الحكمة ف��وزه الثالث على
التوالي ،وجاء على حساب جمعية
سال المغربي بفارق  34نقطة 107
  73في المجموعة الثانية ،ضمندورة دبي الدولية لكرة السلة المقامة
مبارياتها في قاعة النادي األهلي.
وبهذا الفوز احتل الحكمة المركز
األول ف��ي مجموعته ليقابل راب��ع
المجموعة األولى.
وفي اليوم الخامس ،فاز الزمالك
المصري على االتحاد الليبي بفارق
 8نقاط  57 – 65محققا ً أول فوز له
مقابل خسارتين ،بينما لقي االتحاد
خسارته الثالثة تواليا ً في المجموعة
األولى.
وبفارق  34نقطة 31( 73 - 107
–  13و 25 – 65و ،)55 – 87فاز
الحكمة على جمعية سال في مباراة

ج���اءت م��ن ال��ن��وع السهل للفريق
اللبناني بعدما دف��ع المدير الفني
للفريق المغربي سعيد البوزيدي
في مستهل المباراة بالعبيه البدالء،
فاستغل الحكمة هذا الوضع أحسن
استغالل.
وأشرك المدير الفني للحكمة فؤاد
أبو شقرا جميع العبيه ،بعدما ضمن
نتيجة المباراة في منتصفها بفارق
 40نقطة.
وتقدم الحكمة في النصف األول
للربع األول بفارق  10نقاط ،8 – 18
ووسع الفارق مع نهايته إلى  18نقطة
( .)31 – 31وصل الفارق منتصف
الربع الثاني إلى  29نقطة 17 – 46
وسط ذهول كل من في الملعب بسبب
األداء الضعيف للمغاربة.
وأكمل اللبنانيون توسيع الفارق

حتى وص��ل إل��ى  40نقطة منتصف
المباراة ( )25 – 65بينها  20نقطة
لهدافهم األميركي تيريل ستوغلين.
وفي مستهل الربع الثالث ،استفاق
البوزيدي وأشرك العبيه األساسيين،
لكن بعد فوات األوان ،إذ سجل العبوه
في  10دقائق  30نقطة مقابل 22
للحكماويين والفارق  32نقطة (87
–  )55قبل دخول الحصة األخيرة.
والالفت أن البوزيدي عاد وأخرج
جميع الع��ب��ي��ه األس��اس��ي��ي��ن ودف��ع
مجددا ً بالبدالء ،ولعب أفراد الحكمة
البدالء أيضاً ،وحافظوا على الفارق
عينه وجاءت معظم وقائع هذا الربع
على طريقة «سلة هنا وسلة هناك»
فانتصف الربع األخير والفارق 30
نقطة .66 – 96
وم��ن بعدها سجل أف��راد الفريق

عامل

يبدو أن عصر االزدهار الصيني ال يقتصر على االقتصاد فقط وإنما
تشمل آثاره الالفتة العبي كرة القدم ،ال سيما إذا ما اقترنت بلمسات
فرنسية.
فقد فاجأ المنتخب الصيني على عكس توقعات الجميع ،جماهيره
وم��واط�ن��ي ب�ل�اده حينما حقق ث�لاث��ة ان �ت �ص��ارات ف��ي ث�لاث مباريات
في ال��دور األول من بطولة ك��أس األم��م اآلسيوية ،المقامة حاليا ً في
أوستراليا ،متخطيا ً كالً من السعودية وأوزباكستان وكوريا الشمالية،
خصوصا ً أنه لم يحز تذكرة المرور من الدور األول في هذه البطولة
منذ ع��ام  ،2004وك��ذل��ك ل��م يتأهل إل��ى بطولة ك��أس العالم منذ عام
 ،2002كما أنه لم ي ُفز في مباراتيه األوليين منذ  ،1988ولم ين ِه الدور
األول بالعالمة الكاملة في تاريخه.
إال أن البطولة التي انطلقت تاريخيا ً من هونغ كونغ التابعة إداريا ً
للصين عام  ،1956تشهد إطاللة مميزة جديدة للمنتخب الذي يتمتع
العبوه باللياقة البدنية والسرعة العالية.
والالفت في المنتخب الصيني اليوم هو التصميم الكبير والعزيمة
العالية ،وقد ظهر ذلك في مباراتيه مع السعودية التي أدرك الفوز عليها
في الدقيقة  ،81فيما قادته روحه القتالية في لقائه مع أوزباكستان إلى
إدراكه التعادل في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل هدفه الثاني الذي
منحه الفوز ،وكذلك لم ُيرح تصدر المجموعة بال الالعبين فحققوا فوزا ً
قويا ً على آخر فرق المجموعة كوريا الشمالية ،وذلك بقيادة المدرب
الفرنسي آالن بيرين المدير الفني للمنتخب .ويتألق حارس المرمى
الصيني وانغ دالي الذي تصدى لضربة جزاء في المباراة التي جمعته
بالمنتخب السعودي.
وتتجه الصين نحو مالقاة المنتخب األسترالي غدا ً في مباراة لم يكن
مدرب المنتخب األسترالي إنجي بوستيكوغلو يتوقعها ،إذ صرح قائالً:
«الطريق إلى النهائي ستكون صعبة بكل األحوال .لم أكن بصراحه أفكر
على اإلطالق بخصوص الصين ،وسوف نبدأ التفكير بالصين اآلن».
يتحسر على خسارته لنهائي البطولة التي
وما زال التنين الصيني
ّ
أقيمت على أرضه عام  2004عندما تغلب الساموراي الياباني عليه
بثالثية مقابل هدف يتيم ،لكن تبدو الفرص متاحة للصين من خالل
المواجهة التي ستجمعه بالكنغر األسترالي ،إذ من خالل األداء الذي
قدمه التنين ،يستطيع إقصاء أستراليا من البطولة ومتابعة طريقه نحو
النهائي.
فهل يستمر المنتخب الصيني في تقديم مفاجآته غ��داً؟ وهل ينفث
التنين ن��اره ليحرق الكنغر األوس�ت��رال��ي؟ أم أن الشمس األسترالية
ستجعل ليالي الصين مظلمة؟

ً
تواليا
كافالييرز يحقق فوزه الثالث

منوع
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الفائز  11نقطة والفريق الخاسر
 7نقاط لتنتهي المباراة بفارق 34
نقطة (.)73 – 107
وي���ن���ص ن���ظ���ام ال�������دورة على
تأهل  4ف��رق ع��ن ك��ل مجموعة من
المجموعتين بعد اختتام الدور األول،
فيلعب في ربع النهائي أول األولى مع
رابع الثانية ،وثاني األولى مع ثالث
الثانية ،وأول الثانية مع رابع األولى،
وثاني الثانية مع ثالث األولى.
وتتأهل الفرق الفائزة مباشرة إلى
قبل النهائي فيلعب الفائز من مباراة
أول األول��ى وراب��ع الثانية مع الفائز
من م��ب��اراة ثاني الثانية مع ثالث
األولى ،ويلعب الفائز من مباراة أول
الثانية مع رابع األولى مع الفائز من
مباراة ثاني األولى مع ثالث الثانية،
على أن يتأهل الفائزان للنهائي.

{ سجل الموهبة البرازيلية الواعدة دانيلو سيلفا هدفا ً على طريقة
الكبار من ركلة حرة مباشرة ليقود فريقه سبورتينغ براغا للفوز على
فيتوريا سيتوبال ضمن الدوري البرتغالي الممتاز بكرة القدم.
وفاز سبورتينغ على فيتوريا بثالثة أهداف مقابل هدف .رغم أن الشوط
األول انتهى بتف ّوق فيتوريا بنتيجة 1-صفر.
ويبلغ دانيلو من العمر  18سنة فقط وهو يلعب في ّ
خط الوسط ويجيد
تنفيذ الكرات الح ّرة المباشرة ،ويمتاز بقدرته على المراوغة واالحتفاظ
بالكرة على رغم طوله الفارع ( 183سم) ،ودائما ً ما يقوم بأدوار هجومية
مساندة.
بدأ مسيرته مع فاسكو دا غاما البرازيلي واكتشفه مدرب المواهب
الشهير سيرجيو كونسيساو ،الذي اختار له االنتقال إلى براغا ألنه النادي
المناسب لتط ّور المواهب حيث يكتسب في الدوري البرتغالي المزيد من
الخبرات كل يوم.
تحاول أكبر  3أندية في البرتغال التعاقد معه وهي بورتو وبنفيكا
وسبورتينغ لشبونة ،غير أنه يطمح لالنتقال إلى أحد األندية الكبيرة في
إنكلترا أو إسبانيا.
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1ثالث رئيس للواليات المتحدة األميركية
2 .2من أطرافك ،بحر ،منخفض بين جبلين
3 .3أمر عظيم ،جزيرة بركانية في الفيليبين
4 .4دولة أفريقية ،عملة آسيوية ،مناص
5 .5مشى ،أفاخركم
6 .6يداعب ،بلدة لبنانية
7 .7فتّ وسحق ،أراسل ،حرف أبجدي
8 .8جيش عظيم ،يسقيان
9 .9من القارات ،حرف عطف ،للنداء
1010كثر شحمه ،ندعم
1111يحال محل ،يخاف
1212ألطخها بالعار ،أخذ بالثأر

1 .1منطقة في رومانيا الوسطى
2 .2وادي طويل وخصيب على السفوح الغربية لجبل
الشبخ ،مثيل
3 .3لمس ،سحبا ،من الحمضيات
4 .4خالف أصغر ،ال تنجب األوالد ،سنور
5 .5عودتك ،ألبسه الثياب
6 .6م��رف��أ س��ع��ودي ع��ل��ى ال��ب��ح��ر األح��م��ر ،ل��ي��ل ون��ه��ار
(بالجمع)
7 .7أداة إحدى حواسي ،أقطع ،غير مطبوخ
8 .8مدينة بريطانية ،ضمير متصل
9 .9مرفأ بريطاني ،من األنبياء
1010مدينة تركية ،وضعا الكحل بالعين ،شتمت
1111اول نديم ،مدينة إيرانية ،صوت األلم
1212يبسط ،نجيع ،أول الصباح
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،137648259 ،542913876
689752143ـ ،923471685
،416285397 ،875369421
،791826534 ،264537918
358194762

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1اوجين اونيل  ) 2يجالسه،
االسد  ) 3تدرب ،روديسيا  ) 4اا،
سايرت ،بد  ) 5ينم ،لم ،هدانا )6
يسجنا ،اليل  ) 7لبنان ،سالم )8

ب��د ،م���دراس ،ادر  ) 9السربال،
نسلخ  ) 10راي��ت ،لهما ،ال ) 11
امبا ،المهن  ) 12دهم ،نيون ،منة.
عموديا:
 ) 1ايتاي البارود  ) 2وجدان،
ب��دال  ) 3ج���ار ،م��ي��ن ،س��ي��ام ) 4

يلبس ،سامرتم  ) 5نس ،الجندب،
ب��ن  ) 6اه��ري��م��ن ،راالي  ) 7ور،
اسأله  ) 8ن��ادت��ه ،اس ،م��ان ) 9
يلي ،دال ،نال  ) 10الس بالماس،
م م  ) 11سيدني ،دللهن  ) 12مدا،
الكرخانة.

 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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يال عقبالكن
فيلم رومانسي بطولة دارين
ح� �م ��زة ون � ��دى اب� ��و ف ��رح ��ات من
اخ ��راج ايلي خليفة .م��دة العرض
 100دق �ي �ق��ة( .ف��وك��س،ABC ،
غراند كونكورد ،الس ساليناس،
غاالكسي ،سينمال).
Into The Woods
فيلم عائلي بطولة أنا كيندريك
م��ن اخ� ��راج روب م ��ارش ��ال .مدة
العرض  124دقيقة ،ABC( ،الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس ،سينما
سيتي).

Unbroken
فيلم دراما بطولة فين ويتروك
م��ن اخ ��راج انجيلينا ج��ول��ي .مدة
ال��ع��رض  137دق �ي �ق��ة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،فوكس ،سينما
سيتي).
The Water Diviner
ف �ي �ل��م درام� � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة أول� �غ ��ا
ك��وري �ل �ن �ك��و م ��ن اخ � ��راج روسيل
كرو ،ABC( .كونكورد ،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
ف�ي�ل��م ك��وم �ي��دي ب �ط��ول��ة روب��ن
ويليامز م��ن اخ��راج ش��اون ليفي.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،غالكسي ،فوكس).

