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الميرينغي «ينجو» من م�أزق قرطبة ...وبر�شلونة ي�سحق �إلت�شي
خروج مفاجئ لت�شل�سي ومان �سيتي من ك�أ�س االتحاد ...وموناكو يعزز موقعه
خطف ريال مدريد المتصدر فوزا ً صعبا ً على
مضيفه قرطبة  1-2أول م��ن أم��س ف��ي افتتاح
المرحلة العشرين من ال��دوري اإلسباني .وكان
الفريقان يتجهان إلى التعادل  1-1قبل أن يحصل
ري��ال مدريد على ركلة ج��زاء ترجمها الوايلزي
غاريث بايل بنجاح منقذا ً فريقه من إهدار نقطتين.
وبقي الفارق على حاله بنقطة واح��دة لمصلحة
ريال مدريد بواقع  48نقطة مقابل  47لبرشلونة.
واستمر غياب البرتغالي بيبي عن صفوف
«الملكي» وعوضه مجددا ً الفرنسي رافايل فاران،
فيما دفع المدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي بالعب
الوسط األلماني سامي خضيرة أساسياً .حقق
قرطبة ال��ذي استضاف على ملعبه «أركانخل»
ريال مدريد للمرة األولى منذ  44سنة ،بداية لم
يكن يتوقعها معظم أنصاره بين المتفرجين الذين
وصل عددهم إلى أكثر من  21800في المدرجات،
إذ وجه نفسه متقدما ً بعد الهجمة األولى مباشر ًة
حين لمست ك��رة الروماني فلورين إندوني يد
سيرخيو راموس في المنطقة المحظورة فنال ركلة
جزاء أنجزها الجزائري نبيل غيالس واضعا ً الكرة
على يسار الحارس إيكر كاسياس في الدقيقة
الثالثة.
واحتاج ري��ال مدريد لدقائق من أجل تنظيم
صفوفه فحصل على فرصة إلدراك التعادل من كرة
للفرنسي كريم بنزيمة إثر تمريرة من البرازيلي
مارسيلو أبعدها الحارس خوان كوردوبا (.)13
وأفلت مرمى كاسياس من هدف ثانٍ في الدقيقة
الثامنة عشرة حين تلقى البرتغالي بيبي كرة
داخل المنطقة فسددها قوية المست القائم األيمن،
ثم اتبعها الالعب نفسه بكرة مباغتة بين يدي
كاسياس (.)20
وبقيت هجمات الريال عديمة الفعالية حتى
الدقيقة  27التي شهدت هدف التعادل من بنزيمة
إثر كرة من ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها
األلماني طوني كروس سقطت على رأس الوايلزي
بايل وتهيأت أمام المهاجم الفرنسي الذي أكملها
في الشباك .وافتقد فريق العاصمة إلى تألق نجمه
البرتغالي رونالدو ،المتوج قبل أيام بجائزة أفضل
العب في العالم للمرة الثالثة في تاريخه ،إذ كان
غائبا ً عن المجريات.
وفشل ريال مدريد في فرض سيطرته في الشوط
الثاني ألن مضيفه واصل انطالقاته السريعة على
اإليقاع ذات��ه ،وه��دد مرماه أكثر من م��رة .وكان
بنزيمة مصدر الخطورة في فريق العاصمة فأرسل
كرة من داخل المنطقة مرت قريبة من المرمى (.)60
وبقيت المحاوالت خجولة من الطرفين ،ومنها كرة
لأللماني كروس من خارج المنطقة سيطر عليها
الحارس ( ،)76وأخرى لبنزيمة أبعدها غارسيا
قبل أن تستقر في الزاوية اليمنى (.)79
وشهدت الدقيقة  82طرد رونالدو لحصوله
على بطاقة حمراء بسبب الخشونة .وخطف فريق
العاصمة ه��دف الفوز في الدقيقة قبل األخيرة
عندما ترجم بايل ركلة جزاء إثر لمس األرجنتيني
فيديريكو كارتابيا الكرة داخل المنطقة.
وفي المباراة الثانية ،أبقى م��درب برشلونة
لويس إنريكي المهاجم األوروغ��وي��ان��ي لويس
سواريز على مقاعد االحتياط وأشرك بدال ً منه بدرو
إلى جانب األرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي
نيمار .كما احتفظ انريكي باندريس انييستا
والبرازيلي داني ألفيش على دكة البدالء.
وتفوق الفريق الكاتالوني في الشوط األول
وأنهاه بهدف لمدافعه جيرار بيكيه في الدقيقة 35
عندما سدد كرة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة
من تشافي هرنانديز .وفي الشوط الثاني ،واصل
برشلونة تفوقه الميداني وأضاف هدفا ً ثانيا ً حين
انطلق نيمار بكرة مخترقا ً المنطقة ،لكنه تعرض
للعرقلة من قبل سيرخيو بيليغرين فاحتسب

الحكم ركلة جزاء ترجمها ميسي إلى هدف واضعا ً
الكرة بهدوء في الزاوية اليمنى ( .)55ورفع ميسي
رصيده إلى  20هدفا ً في المركز الثاني لترتيب
الهدافين الذي يتصدره البرتغالي رونالدو وله
 28هدفاً.
وازدادت األمور صعوبة بالنسبة إلى إلتشي
بعد نيل العبه الفرنسي فيصل فجر اإلنذار الثاني
في الدقيقة  .58ودانت السيطرة تماما ً لبرشلونة
الذي أضاف الهدف الثالث إثر تمريرة بينية متقنة
من ميسي إلى نيمار داخل المنطقة الذي وضعها
ببراعة في الزاوية اليسرى البعيدة من الحارس
( .)69وت��ك � ّرر المشهد بعد دقيقتين بالتمام
والكمال ،بكرة فوق المدافعين من ميسي إلى نيمار
الذي أكملها بلمسة واحدة في الشباك.
وأضاف ميسي هدفه الحادي والعشرين بكرة
وصلته من مارك بارترا تابعها في الزاوية اليسرى
قبل نهاية الوقت األصلي بدقيقتين .واختتم بدرو
رودريغيز مسلسل األه��داف إث��ر تمريرة رائعة
من نيمار من الجهة اليمنى أكملها في المرمى في
الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع.
يذكر أن برشلونة ك��ان اكتسح إلتشي 0-5
و 0-4ذهابا ً وإيابا ً في ثمن نهائي مسابقة الكأس
قبل أيام.
وحقق أتلتيكو مدريد حامل اللقب فوزا ً سهالً
على ضيفه رايو فايكانو بثالثة أهداف للفرنسي
أنطوان غريزمان ( 12و )22واألنغولي مانوشو
( 56خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدف لروبرتو
تراشوراس ( .)35ورفع أتلتيكو مدريد صاحب
المركز الثالث رصيده إلى  44نقطة ،مقابل 23
نقطة لرايو فايكانو العاشر.

الدوري الفرنسي

ع��زز موناكو وصيف بطل الموسم الماضي
موقعه في المركز الخامس إثر فوزه على مضيفه
ليل  0-1وسقط بوردو في ّ
فخ التعادل السلبي مع
مضيفه باستيا في المرحلة الثانية والعشرين من
الدوري الفرنسي.
وسجل البلغاري ديميتار برباتوف الهدف
الوحيد إث��ر عرضية م� ّرره��ا له يانيك فيريرا-
كاراسكو م��ن ركلة ح��رة ( .)57ورف��ع موناكو
رصيده إلى  39نقطة وبات على بعد نقطة واحدة
من سانت إتيان.
وتغلب جانغان على ضيفه لوريان  .2-3سجل
للفائز كلوديو بوفو ( 19و 76من ركلة ج��زاء)
وكريستوف ماندان ( ،)69وللخاسر بنجامان
جانو ( 72من ركلة جزاء) ودوريان ليفيك (2+90

خطأ في مرمى فريقه) .ولعب جانغان الدقائق
العشر األخيرة بعشرة أفراد بعد طرد العب وسطه
يونس شانخاريه.
وسحق مونبلييه حامل اللقب م��رة واح��دة
ف��ي تاريخه ف��ي موسم  ،2012-2011ضيفه
نانت  0-4سجلهما بول-باستيان الس��ن ()8
وكيفن بيريجو ( )57وأنطوني مونييه ()78
وال��ب��اراغ��واي��ان��ي م��ن أص��ل أرجنتيني لوكاس
باريوس (.)82
وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز نيس
على ضيفه مرسيليا الثاني .1-2
وقدم نيس خدمة جليلة لليون المتصدر من
خالل فوزه على ضيفه مرسيليا الثاني في افتتاح
المرحلة.
على استاد «آليانز ريفييرا» ،انتهى الشوط
األول سلبياً ،وافتتح صاحب األرض الثاني في
وقت مبكر بعد كرة بينية لعبها فالنتان إيسيريك
من ركلة حرة وتابعها الهايتي رومان جينيفوا في
شباك ستيف مانداندا.
وعزز نيس تقدمه بواسطة السويدي نيكالس
هولت مستفيدا ً من تمريرة آالس��ان بليا (.)73
وقلص مرسيليا الفارق عبر فلوريان توفان إثر
تمريرة من حيانيلي إيمبوال (.)77
وتجمد رصيد مرسيليا عند  44نقطة مقابل 31
لنيس الذي قفز مرتبة واحدة إلى المركز التاسع.

كأس االتحاد اإلنكليزي

خ��رج��ت ف���رق تشلسي ومانشستر سيتي
وساوثمبتون وتوتنهام من الدور الرابع لمسابقة
كأس االتحاد اإلنكليزي إثر سقوطها على أرضها
أمام فرق من درجات أدنى أو من مستويات أدنى.
على ملعب ستامفورد بريدج ،خسر تشلسي
أمام ضيفه برادفورد سيتي (درجة ثانية) .4-2
وكان تشلسي سباقا ً إلى التسجيل عبر مدافعه
الدولي كريستيان كاهيل ( ،)21وعزز البرازيلي
رام��ي��ري��ش ه��ذا ال��ت��ق��دم ب��ال��ه��دف ال��ث��ان��ي ()38
مستفيدا ً من تمريرة المصري محمد صالح .وقلص
برادفورد سريعا ً بعدما استثمر جوناثان ستيد
تمريرة عرضية من البرتغالي فيليبي مورايش
(.)41
وفي الشوط الثاني ،أدرك مورايش التعادل
للضيوف ( ،)75وأطلق اندي هوليدي رصاصة
الرحمة على رج��ال المدرب البرتغالي جوزيه
مورينيو بتسجيله الهدف الثالث الذي أدى إلى
َ
يرض برادفورد بهذا الفارق
خروجهم ( .)82ولم
وسجل الهدف ال��راب��ع في الوقت ب��دل الضائع

بواسطة البديل االيرلندي مارك ييتيس (.)4+90
وعلى ملعب االتحاد ،خسر مانشستر سيتي
أمام ضيفه ميدلزبره (درجة أولى)  .2-0وبعد
شوط أول سلبي ،تمكن ميدلزبره من هز شباك
بطل الدوري في الموسم الماضي وصاحب المركز
الثاني حالياً ،عن طريق بلتريك بامفورد الذي
راوغ أكثر من العب داخل المنطقة وسدد بعدما
انفتح الطريق أمامه إلى المرمى ( .)53وحسم
اإلسباني غارسيا كيكي الفوز في الوقت بدل
الضائع بتسجيله الهدف الثاني (.)3+90
وعلى ملعب سانت م��اري ستاديوم ،سقط
ساوثمبتون أمام ضيفه كريستال باالس .3-2
وتقدم ساوثمبتون أوال ً عبر اإليطالي غراتساينو
بيليه بتسديدة م��ن مسافة قريبة ( ،)9ورد
المغربي م���روان ال��ش��م��اخ س��ري��ع�ا ً بالتعادل
بتسديدة مماثلة من داخل المنطقة ( .)11وتقدم
ساوثمبتون مجددا ً بفضل النيران الصديقة عندما
حاول سكوت دان قطع كرة عرضية أرسلها راين
برتراند فحولها بالخطأ إلى مرمى فريقه (.)16
وافتتح الفرنسي يايا سانودو المعار من آرسنال،
رصيده مع كريستال ب��االس ب��إدراك��ه التعادل
الثاني ( .)21ومنح الشماخ التقدم للضيوف
للمرة األولى بتسجيله الهدف الثاني الشخصي
والثالث لفريقه (.)39
وعلى ملعب وايت هارت الين ،خسر توتنهام
أمام ضيفه ليستر سيتي  .2-1وسجل توتنهام
ه��دف السبق بعدما ارتكب وليام م��ور خطأ في
المنطقة المحرمة ضد اإلسباني روبرتو سولدادو،
فاحتسبت رك��ل��ة ج���زاء نفذها بنجاح أن���دروز
تاونسند ( .)19وأدرك األرجنتيني ليوناردو آلوا
التعادل قبل نهاية اللقاء ( ،)83وأخرج جيفري
شلوب توتنهام من المنافسة بتسجيله الهدف
الثاني (.)2+90
وأقصى بالكبيرن روفرز (درجة أولى) ضيفه
سوانسي سيتي (ممتازة) بفوزه عليه بثالثة
أه��داف لكريس تايلور ( )23والفرنسي رودي
جيستيد ( )78واألسكتلندي كريغ كونواي ()89
مقابل ه��دف لأليسلندي جيلفي سيغوردسون
( .)21واستفاد بالكبيرن من الطرد المبكر لمدافع
سوانسي كايل بارتلي (.)7
وف���از درب���ي ك��اون��ت��ي (أول����ى) ع��ل��ى ضيفه
تشيسترفيلد (ثانية)  0-2سجلهما دارن بنت
( )20وويل هيوز ( .)82وسقط برمنغهام سيتي
(أولى) أمام وست بروميتش البيون  .2-1سجل
ل�لأول ج��ون��اث��ان غ��راون��دز ( ،)1+45وللثاني
النيجيري فيكتور انتشيبي ( 25و.)35
وأحرج كامبريدج يونايتد من الدرجة الرابعة
ضيفه مانشستر يونايتد بتعادله معه  0-0في
الدور الرابع من كأس االتحاد اإلنكليزي .وستعاد
المباراة على استاد أولد ترافورد ملعب مانشستر
يونايتد.
وعلى رغ��م ف��وزه الشهر الجاري على يوفيل
ت��اون من ال��درج��ة الثالثة  0-2ضمن مسابقة
الكأس نفسها ،يبدو أن فريق «الشياطين الحمر»
لم يتخلّص من عقدة الفرق الصغيرة بعدما خرج
على يد ميلتون كينز دونز (درجة ثانية) من الدور
الثاني لكأس رابطة األندية المحترفة بخسارته
أمامه بنتيجة كبيرة  4-0في آب الماضي.
ودفع مدرب مانشستر يونايتد الهولندي لويس
فان غال بتشكيلة شبه أساسية غاب عنها القائد
واين روني والهداف الهولندي روبن فان بيرسي.
وعندما الحظ استمرار العقم التهديفي ،زجّ
فان غال في الشوط الثاني بمواطنه فان بيرسي
واإلسباني اندير هيريرا ولوك شو بدال ً من جيمس
ويلسون ومروان فاليني ودالي بليند ،لكن النتيجة
لم تتبدل.

ال�صحف الإ�سبانية تتغنى بالثنائي مي�سي ونيمار
أشادت الصحف اإلسبانية الصادرة أمس بـ»التواصل القاتل»
الذي يجمع بين نجمي برشلونة نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي،
بعد أن أحرز كل منهما هدفين في مباراة فريقهما أمام إلتشي مساء
أول من أمس في الدوري اإلسباني.
وقالت صحيفة سبورت« :نيمار أكد أنه بدأ في الوصول إلى ذروة

أدائه الفني وأن تقدمه ال يمكن إيقافه وأن تواصله مع األرجنتيني
قاتل ...إنهما نجمان وصديقان».
وفاز برشلونة بسداسية نظيفة على إلتشي على ملعب األخير
بفضل تألق نجميه الكبيرين اللذين ظهرا في أبهى حلتيهما خالل
ذلك اللقاء.

وأشارت صحيفة «موندو ديبورتيفو» قائلة« :ليو ونيمار تعامال
بوحشية وخلقا مهرجانا ً رائعا ً من األه��داف ...االثنان شاركا في
تسجيل  50هدفاً ،على رغم وجود الكثير من اللعبات التي شاركا
فيها أيضا ً ول��م تختتم ب��ه��دف ...إنهما يتمتعان بمستوى راق
ويشكالن تجانسا ً خطيرا ً في مواجهة المنافسين».

الريا�ضي بط ًال لدورة دبي لل�سلة للمرة ال�ساد�سة
في واحدة من أجمل مباريات بطولة
دبي الودية الدولية لكرة السلة منذ
انطالقها عام  ،1989ت� ّوج الرياضي
بطالً للمرة السادسة عقب فوزه على
مواطنه وغريمه التقليدي الحكمة في
نهائي النسخة الـ 26مساء أول من
أم��س ف��ي م��ب��اراة تاريخية استمرت
مشجع في
 50دقيقة بحضور  5آالف
ّ
صالة «مكتوم بن محمد آل مكتوم» في
القاعة الحمراء بنادي األهلي اإلماراتي.
انتهى ال��وق��ت األص��ل��ي بالتعادل
« 8 – 16( »85 – 85و 26 – 40و66
–  ،)54وانتهى الوقت اإلضافي األول
بالتعادل  96 – 96والوقت اإلضافي
الثاني بالنتيجة النهائية بفارق سلة
.118 – 120
ق��دم الفريقان ع��رض�ا ً طيبا ً وب��ذال
مجهودا ً كبيرا ً عبر الالعبين الـ 17الذين
شاركوا في اللقاء « 9من الحكمة و 8من
الرياضي» .وكان أكثر الالعبين تألقا ً
من الرياضي األميركي جاهمار يونغ
الذي سجل  48نقطة بينها  6ثالثيات،
وإسماعيل أحمد صاحب الـ 38سنة
وسجل  14نقطة ،وأحمد إبراهيم 23
نقطة ،وعلي محمود ال��ذي استعاد
مستواه ،ووائل عرقجي أصغر العبي
الفريقين صاحب الـ 20سنة.
في المقابل ،برز من الحكمة األميركي
تيريل ستوغلين نجم المباراة األول
بتسجيله  59نقطة بينها  12ثالثية
وع��م�لاق «األخ��ض��ر» جوليان خ��زوع
ال��ذي سجل  17نقطة بينها الثالثية
األجمل في الدقائق الخمسين.
سيطر الرياضي على الربع األول
وأن��ه��اه لمصلحته ب��ف��ارق  8نقاط
( ،)8 – 16بفضل  3ث�لاث��ي��ات عبر
السد «المنيع» األميركي جيرماياه
ماسي ومواطنه جاهمار يونج وأحمد
ابراهيم.
وتابع «أبناء المنارة» تف ّوقهم في
الربع الثاني ووسعوا الفارق إلى 14
نقطة ( )26 – 40مع انتصاف المباراة
بعدما رفع يونغ رصيده إلى  13نقطة
وأحمد إبراهيم  11نقطة ،وجوليان
خزوع األفضل تسجيالً بصفوف فريقه
بـ 8نقاط.
وواص���ل الع��ب��و ال��ري��اض��ي تألقهم
وتف ّوقهم مستهل الربع الثالث حتى

وص��ل ال��ف��ارق  19نقطة ()37 – 56
في منتصفه ،وم��ن بعدها ه��دأ إيقاع
الرياضي ،وتحرك تيريل ستوغلين
ومواطنه زيكي م��ارش��ال ونجحا في
تقليص ال��ف��ارق إل��ى  12نقطة (54
–  )66قبل الدخول للفترة األخيرة
بتسجيلهما ،وبمساعدة من رودري��ك
عقل وهايك كيوكجيان 17 ،نقطة مقابل
 10نقاط رياضية.
وفي الربع األخير ،نجح الرياضي
بخبرة العبيه وال سيما علي محمود
و»سمعة» وماسي في المحافظة على
ف��ارق الـ 12نقطة بعد م��رور  4دقائق
 ،63 – 75ول��ك��ن ح��دث م��ا ل��م يكن
في الحسبان إذ وقف أف��راد الرياضي
جميعا ً ف��ي ال��دق��ائ��ق ال��س��ت التالية
النتهاء ال��وق��ت األص��ل��ي م��ن المباراة
يشاهدون ستوغلين وخزوع وحدهما
يدكان السلة الرياضية بـ 22نقطة،
 17لألول بينها خمس ثالثيات وخمس
نقاط للثاني بينها السلة األجمل في
المباراة في الثانية األخيرة من الدقيقة
 40وقد سجلها بطريقة رائعة ،مقابل
 10ن��ق��اط رياضية لينتهي الوقت
األص��ل��ي بالتعادل  85 – 85وسط
فرحة حكماوية ال توصف.
وبدأ الوقت اإلضافي األول وتوترت
األعصاب وضاعت الكرات السهلة من
العبي الفريقين تحت السلتين ،فاكتفى
كل فريق بتسجيل  11نقطة.
ودخ��ل الفريقان ال��وق��ت اإلضافي
الثاني ،وكان أقوى من سابقه وافتتحه
ن��ج��م ال��ري��اض��ي أح��م��د إب��راه��ي��م كما
اختتمه ستوغلين لفريقه مع الوقت

اإلضافي األول بثالثية والرياضي في
المقدمة من جديد  ،96 – 99ثم سلة
لستوغلين  ،99 – 98رد عليه أحمد
ابراهيم بثالثية  ،98 – 102ومارشال
.102 – 100
وبدأ دور وائل عرقجي في الدقائق
ال��ث�لاث األخ���ي���رة ف��ي ح��س��م األم���ور
لمصلحة فريقه نحو التتويج إذ عرف
كيف يصيب السلة الحكماوية  7مرات
م��ن  8رم��ي��ات ح��رة ك��ان��ت كفيلة في
ترجيح كفة الرياضي مع صفرة النهاية
بفارق سلة (.)118 – 120
وف��ي اختتام ال��م��ب��اراة ،وزع وزير
ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة اللبناني عبد
المطلب ال��ح��ن��اوي ورئ��ي��س االت��ح��اد
اإلم���ارات���ي ل��ك��رة ال��س��ل��ة اسماعيل
القرقاوي ورئيس االتحاد اللبناني وليد
نصار ورئيس نادي الحكمة نديم حكيم
ونائب رئيس النادي الرياضي تمام
الجارودي ورؤساء األندية المشاركة
ال��دروع وال��ك��ؤوس والميداليات على
الفائزين.
وت��س��ل��م ت��م��ام ال���ج���ارودي وق��ائ��د
الرياضي علي محمود ك��أس المركز
األول م��ن ال��ح��ن��اوي وال��ق��رق��اوي كما
حصل قائد الحكمة رودري��غ عقل على
كأس المركز الثاني.
وف����از ال��س��ل��وف��ي��ن��ي س��ل��وب��ودان
سوبوتيتش المدير الفني للرياضي
بلقب أفضل مدرب ،وأحمد إبراهيم نجم
الرياضي بلقب أفضل العب ،واألميركي
جاهمار يونغ بلقب ال��ه��داف وأحمد
شاكر إداري الرياضي كأفضل إداري.

الدوري اللبناني في كرة القدم

ال�صدارة على حالها بعد ّ
تعثر فرق المقدمة

تعثر فريق النجمة أمام مضيفه السالم زغرتا بالتعادل
اإليجابي  1-1ضمن مباريات المرحلة  13من بطولة «ألفا»
لكرة القدم .بدوره ،عاد األخاء األهلي عاليه إلى الدوري بعد
فترة التوقف بين مرحلتي الذهاب واإلياب ،وحقق فوزا ً مهما ً
على النبي شيت بهدفين نظيفين ،فيما حسم لقاء األنصار مع
ضيفه التضامن صور بالتعادل السلبي من دون أهداف.
على ملعب المرداشية ،عادل النجمة مضيفه السالم زغرتا
 1-1وفقد نقطتين ثمينتين في طريقه لالحتفاظ باللقب.
وبعد نهاية المباراة حصل إشكال على المنصة بين
الجمهورين ثم تط ّور إلى المدرجات وتم تبادل رمي الحجارة
و»ال��ق��ن��ان��ي» حيث ش��وه��دت ال��دم��اء تنزف م��ن رأس أحد
السالميين ،وتطورت األمور إلى خارج الملعب ولم تحسم إال
بعد تدخل القوى األمنية.
وفي أح��داث المباراة ،تقدّم صاحب األرض عبر أبو بكر
المل ،وعادل للنجمة األجنبي الجديد غودوين.
وفي أولى مبارياته على أرضه ملعب أمين عبد النور في
بحمدون ،بدأ األخاء األهلي عاليه مرحلة اإلياب بفوز مستحق
على النبي شيت بهدفين نظيفين سجلهما حسين طحان
وألكس خزاقة.
ولم ينجح فريق العهد بإحراز النقاط الثالث التي تضمن
بقاءه في المنافسة على اللقب ،إذ حسم التعادل السلبي لقاءه
مع ضيفه الراسينغ في صيدا .ورفع العهد رصيده إلى 26
نقطة ،فيما رفع الراسينغ رصيده إلى  12نقطة وبقي عاشراً.
وتعادل الشباب الغازية مع ضيفه طرابلس  1 - 1وقفز
من المركز الثامن إلى السادس بـ 14نقطة ،وبقي طرابلس
رابعا ً رافعا ً رصيده إلى  23نقطة وضمن استمراره ضمن

دائرة المنافسة على اللقب.
وتكافأ العهد والراسينغ لعبا ً ونتيجة في الشوطين ،وإن
كانت فرص العهد أكثر وأخطر نسبياً ،لكن دفاع الراسينغ
بقيادة مدربه الجديد جوزيف بروتيتش عرف كيف يحافظ
على توازنه.
وك��ان مهاجم العهد محمد المساكني نقطة القوة في
فريقه ،وربما لم يجد من يتفاهم معه للوصول إلى الشباك
البيضاء.
وأشرك مدرب العهد محمود حمود المهاجم طارق العلي
في الشوط الثاني فاشتعلت المباراة وأضاع على فريقه أغلى
فرصتين برأسه في الدقيقتين  72و ،80ورد العب الراسينغ
علي فياض ( )83عليهما بكرة بعيدة من خارج المنطقة مرت
قرب القائم األيسر ،ثم أنقذ حارس العهد محمد حمود ()87
رأسية ألحمد حجازي ،ليتكفل مدافع الراسينغ محمد مطر
( )2+90بإبعاد كرة دنيس إيغوما المنفرد عن خط المرمى.
وفي مباراة الغازية وطرابلس ،فقد رجحت ك ّفة الشباب
الغازية في الشوط األول ،حيث افتتح عبد الله كانوتيه
( )1+45التسجيل للفريق الجنوبي بكرة إلى سقف المرمى
من مشارف الصندوق الصغير مستثمرا ً عرضية متقنة من
حسن دنش .0 – 1
وتحسن أداء طرابلس في الشوط الثاني ونجح العبه
أكرم مغربي ( )60في إدراك التعادل ،بكرة إلى قلب المرمى
مستفيدا ً من كرة مرتدة من الحارس الجنوبي محمد حجازي
إثر رأسية من نكروماه دوغالس وعرضية من سعد يوسف 1
–  .1لكن الغازية لم يستكن ويهدأ ،بل هاجم لتعديل النتيجة
وأهدر له مهاجمه كانوتيه فرصتين ذهبيتين للتسجيل.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1فلكي فرنسي أحد واضعي أساس النظام المتري ،للنداء
2 .2جزيرة بريطانية تجاه اسكتلندا ،بلدة لبنانية
3 .3وشى ،أبارح ،أم ّد الحبل
4 .4الطفا ،إحسان
5 .5ألف ،دولة عربية ،أداة جزم
6 .6توافق الرأي ،من الحمضيات
7 .7حفر البئر ،نواكب ،إقترب من
8 .8منخفض بين جبلين ،م ّرناه
9 .9سجنوا ،أحد الوالدين
1010مدينة تركية ،إنهزام
1111أحد آلهة روما األقدمين ،يجمعان الكتاب
1212نجيع ،من المأكوالت ،إسم موصول

1 .1كاتب فرنسي وفيلسوف اجتماعي راحل
له «النقد االجتماعي»
2 .2خ�لاف كفر ،ح��رف اب��ج��دي مخفف ،ذكر
األفعى
3 .3يبس الخبز ،لمست ،إتهما
4 .4غنج ،أليف ،ضمير متصل
5 .5رئيس فرسان مالطة األكبر ،كاتب
6 .6للنداء ،بلدة لبنانية
7 .7وضع شيئا ً مقابل المال ،جبال مشتعلة
8 .8يرافق الرعد ،ألهو ،ع ّم الشيء
9 .9سقي ،من االلوان ،نهتم باالمر
1010من القوارض ،بسطا ،سرب
1111ليل ونهار ،طالها باأللوان ،أحد الوالدين
1212أخذنا الثأر ،قبلنا
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،821596734 ،693724815
،987642153 ،745381629
،416835972 ،532917486
،168259347 ،274163598
359478261

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الب نيوزيلندا  ) 2لينا ،هيا،
سبل  ) 3سراب ،مالين  ) 4وحل،
لتونيا  ) 5نافست ،ه��ام ،رق ) 6
كالبريا ،البو  ) 7وان ،ماديرا ) 8

يأسر ،نامية  ) 9رب��ان ،وسوسنا
 ) 10ين ،النقب ،اقل  ) 11ادما،
يأس ،وو  ) 12انس ،ميم ،التن.
عموديا:
 ) 1التون كوبري  ) 2لي ،حاال،
بنان  ) 3بنسلفانيا ،دس  ) 4نار،

س��ب ،ان��ام  ) 5الترمس ،الم ) 6
وهبت ،يارون  ) 7زي ،وهاد ،سقيم
 ) 8يامنا ،ينوبا  ) 9ايماراس ،سا
 ) 10نسال ،المنا  ) 11دبي ،رب،
ياقوت  ) 12الناقورة ،لون.

 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 روم��ان�س��ي بطولة داري��ن
ح� �م ��زة ون� � ��دى اب� ��و ف���رح���ات من
اخ ��راج اي�ل��ي خليفة .م��دة العرض
 100دق �ي �ق��ة( .ف ��وك ��س،ABC ،
غراند كونكورد ،الس ساليناس،
غاالكسي ،سينمال).

Barbie in Princess Power
فيلم ت �ص��وي��ري ب�ط��ول��ة بريت
ارف �ي��ن م��ن اخ ��راج زي��ك نورتون.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ن �م��ال ،ف��وك��س،
غاالكسي).
American Sniper
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة ب��رادل��ي
كوبر من اخ��راج كلينت ايستوود.
مدة العرض  134دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ن �م��ال ،ف��وك��س،
امبير).
The Boy Next Door
فيلم رع��ب بطولة كريستسن
تشينوث من اخ��راج روب كوهين.
( ،ABCكونكورد ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
Into The Woods
فيلم عائلي بطولة أن��ا كيندريك
م��ن اخ� ��راج روب م ��ارش ��ال .مدة
العرض  124دقيقة ،ABC( ،الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس ،سينما
سيتي).
Unbroken
فيلم درام��ا 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).

