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ريا�ضة  /ت�سلية

�أنظار العالم تتجه نحو الكال�سيكو الإ�سباني ...وهامبورغ وهرتا برلين في �صراع الهبوط المرحلة الثانية لمباريات القو�س والن�شاب بعد �أعياد الف�صح

اليوفي وفر�صة جديدة نحو اللقب ...و�صراع حامي الوطي�س في البريمييرليغ

وال��ذي أعلنت المحكمة إفالسه فبات مهددا ً في
حال تثبيت الحكم بالنزول إلى الدرجة الرابعة،
مع تورينو الذي خرج بدوره من الدوري األوروبي
على يد زينيت سان بطرسبورغ الروسي.

تتجه أنظار العالم إلى الكالسيكو األشهر بين
برشلونة وريال مدريد على ملعب األول «كامب
نو» يوم غ ٍد في المرحلة الثامنة والعشرين من
الدوري اإلسباني.
وقلب برشلونة بقيادة نجمه األرجنتيني
ليونيل ميسي ال���ذي ع��اد إل��ى تألقه وأه��داف��ه
ولمحاته الرائعة األمور رأسا ً على عقب في غضون
أسبوعين ،فقد انتزع الصدارة من غريمه التقليدي،
كما استعد للكالسيكو بعرضين كبيرين في دوري
أبطال أوروبا تغلب فيهما على مانشستر سيتي
بطل إنكلترا  1-2ذهابا ً في مانشستر و 0-1إيابا ً
في «كامب نو».
في حين تبدو معنويات العبي برشلونة ومن
خلفهم المدرب لويس إنريكي في أعلى معدالتها،
ف��إن الملكي يم ّر بفترة عصيبة ج��دا ً ب��ات فيها
مدربه اإليطالي كارلو أنشيلوتي تحت الضغط
وتراجع فيها مستوى نجمه البرتغالي كريستيانو
رون��ال��دو الحاصل على جائزة أفضل الع��ب في
العالم في العامين الماضيين .فبعد فوزه على
شالكه األلماني في عقر داره  0-2في ذهاب ثمن
نهائي البطولة األوروبية التي يحمل لقبها والرقم
القياسي فيها ( 10ألقاب) ،واجه موقفا ً محرجا ً
ج��دا ً في «سانتياغو برنابيو» إيابا ً حيث خسر
 4-3وكان على وشك فقدان لقبه لوال تألق حارسه
الدولي إيكر كاسياس في الدقائق األخيرة.
لكن الموقف األقسى للنادي الملكي كان حين
سقط بشك ٍل مفاجئ أمام أتلتيك بلباو  1-0في
المرحلة قبل الماضية ،وال��ت��ي ل��م ي��ف� ّوت فيها
ميسي ورفاقه الفرصة فالتهموا رايو فايكانو 1-6
وانتزعوا الصدارة.
بقيت األمور على حالها في المرحلة الماضية
بفوزين بنتيجة واح��دة  ،0-2ري��ال مدريد على
ليفانتي وبرشلونة على إيبار.
ولن تكون مباراة الكالسيكو حاسمة للقب ،لكن
فوز برشلونة فيها سيحدّد معالم المنافسة في
المراحل المتبقية ،خصوصا ً أنه يريد الثأر بعد
خسارته على أرض منافسه ذهابا ً  .3-1ويبتعد
الفريق الكاتالوني بفارق نقطة واح��دة فقط عن
منافسه التقليدي بواقع  65نقطة مقابل .64
واضطر رئيس ن��ادي ري��ال مدريد فلورنتينو
بيريز إلى إع�لان تجديد ثقته بأنشيلوتي الذي
يتع ّرض لضغوط كبيرة ،حتى أن تقارير صحافية
عدّة ذكرت أن الخسارة أمام برشلونة قد تطيح
به من تدريب الفريق .وخلف أنشيلوتي المدرب
البرتغالي جوزيه مورينيو بعد عودة األخير إلى
تشلسي قبل موسمين ،ونجح اإليطالي في قيادة
الفريق الملكي إلى لقبه العاشر في دوري األبطال
الموسم الماضي بعد الفوز على جاره أتلتيكو في
النهائي.
كما أن المنافسة بين الطرفين ال تقتصر على
ص��دارة ال���دوري ،بل تمتد كما كانت الحال في
األع���وام الماضية إل��ى نجمي الفريقين ميسي
ورونالدو .فالبرتغالي بدأ الموسم بشك ٍل مثالي
وكان يسجل يمينا ً ويسارا ً حتى أنه ابتعد بصدارة
ترتيب الهدافين بفارق كبير بلغ أكثر من عشرة
أهداف عن ميسي ،لكن األخير استعاد إيقاعه مع
فريقه منذ بداية العام الحالي إلى أن انتزع في
المرحلة الماضية صدارة الهدافين من البرتغالي
رافعا ً رصيده إلى  32هدفا ً مقابل .30
وليس ميسي فقط ال��ذي يتألق ف��ي صفوف
الفريق الكاتالوني حالياً ،بل إن البرازيلي نيمار،
وإن ل��م يعد ف��ع��اال ً أم��ام الشباك كما ف��ي بداية
الموسم ،واألوروغوياني لويس سواريز يقومون
بدور هجومي رائع يظهر انسجاما ً كبيرا ً فيما بينهم.
وهناك أيضا ً الكرواتي النشيط إيفان راكيتيتش
ونجم الوسط الدولي أندريس إنييستا.
وقال سواريز« :يتعيّن على برشلونة االستفادة
من ضعف ريال مدريد في الدفاع» ،مضيفاً« :يملك
ريال مدريد العبين على مستوى عا ٍل في الهجوم،
لكن دفاعهم ليس بالمستوى نفسه» .وتابع« :لكن
الواضح أن ريال مدريد هو ريال مدريد والجميع
يعرف نوعية العبيه على أرض الملعب في الوسط
والهجوم .ولكننا نعرف نقاط ضعفهم من الناحية
الدفاعية ويجب أن نستفيد منها» .وأشار إلى أنه
«ال يمكن معرفة ماذا سيحصل في  90دقيقة بين
برشلونة وريال مدريد».
وفي مقابل الثالثي الهجومي لبرشلونة ،يتعيّن
على رونالدو والوايلزي غاريث بايل والفرنسي
كريم بنزيمة االرتقاء إلى المستوى المطلوب في

الدوري اإلنكليزي

واحدة من أهم المحطات في الموسم إذا ما أرادوا
استعادة صدارة الترتيب.
ويستضيف أتلتيكو مدريد حامل اللقب خيتافي
اليوم ،ويلعب أيضا ً رايو فايكانو مع ملقة وليفانتي
مع سلتا فيغو وأتلتيك بلباو مع ألميريا وغرناطة
م��ع إي��ب��ار ،واألح���د ديبورتيفو ال ك��ورون��ي��ا مع
إسبانيول وفياريال مع إشبيلية وريال سوسيداد
مع قرطبة.

الدوري األلماني

كمرشحة
بعد ثالثة أيام على اختيار هامبورغ
ّ
ألمانيا الستضافة دورة األلعاب األولمبية عام
 2024على حساب برلين ،يلتقي فريقا المدينة
الشمالية والعاصمة وجها ً لوجه في المرحلة
السادسة والعشرين من الدوري األلماني.
وتفصل نقطة واح��دة بين الفريقين اللذين
يحتالن المركزين الخامس عشر والسادس عشر
على التوالي.
ويغيب عن هامبورغ ال��ذي تألق في أواخ��ر
السبعينيات ومطلع الثمانينيات بقيادة المدرب
األسطورة إرنست هابل ومجموعة من الالعبين
أبرزهم اإلنكليزي كيفن كيغان والمهاجم العمالق
هورست هروبيتش وصانع األل��ع��اب فيليكس
م��اغ��ات ،ح���ارس م��رم��اه التشيكي المخضرم
ياروسالف دروبني إثر ط��رده في مباراة فريقه
األخيرة ،وسيح ّل بدال ً منه رينيه إدلر.
ونجح هرتا برلين في حصد نقطة على األقل
في آخر ثالث مباريات خاضها آخرها ضد شالكه
.2-2
وسيواجه مهاجم هرتا برلين التونسي أنيس
بن حتيرة فريقه السابق هامبورغ حيث دافع
عن ألوانه من  2006إلى  ،2011علما ً بأنه سجل
هدفين لبرلين في مرمى هامبورغ في مباراة
الذهاب (.)0-3
في المقابل ،يستقبل بايرن ميونيخ الذي يغ ّرد
خارج السرب بوروسيا مونشنغالدباخ يوم غ ٍد
في اختتام المرحلة.
وقد يشارك قائد الفريق فيليب الم أساسيا ً في
المباراة األولى له بعد تعافيه من كسر في ساقه
أبعده أربعة أشهر عن المالعب علما ً بأنه خاض
الدقائق األخ��ي��رة من م��ب��اراة فريقه ض � ّد فيدرر
بريمن.
ولم يعرف ما إذا كان جناح الفريق الفرنسي
فرانك ريبيري قد تعافى من إصابة تعرض لها
ضد شاختار دونيتسك األوكراني علما ً بأنهما غابا
عن لقاء بريمن ،لكن الجناح االخر الهولندي آريين
روبن أكد أنه سيشارك في المباراة.
وتبرز مباراة شالكه وباير ليفركوزن لتضميد
جراح خروج الفريقين من دوري األبطال لحساب
ريال مدريد وجاره أتلتيكو على التوالي.
وف��ي المباريات األخ���رى ،يلتقي هانوفر مع
بوروسيا دورتموند ،وشتوتغارت مع اينتراخت
فرانكفورت ،وفرايبورغ مع أوغسبورغ ،وبادربرون
مع هوفنهايم ،وكولن مع فيردر بريمن ،وماينتس
مع فولفسبورغ.

الدوري اإليطالي

يملك يوفنتوس المتصدر فرصة جديدة في

مشواره نحو اللقب الحادي والثالثين في مسيرته،
بينما يستمر الصراع بين فرق عدة على البطاقات
األوروب��ي��ة في المرحلة الثامنة والعشرين من
الدوري اإليطالي.
ويستضيف فريق «السيدة العجوز» الساعي
إلى اعتالء منصة التتويج للمرة الرابعة على
التوالي ،اليوم جنوى السابع ،وه��و يملك كل
مق ّومات الفوز على رغم غياب أحد أبرز العبي
خط وسطه الفرنسي بول بوغبا لنحو  50يوما ً
بداعي اإلصابة.
وي��خ��وض يوفنتوس بقيادة ماسيميليانو
أليغري اللقاء بنشوة الفوز الكبير على بوروسيا
دورتموند األلماني في عقر داره  ،0-3والتأهل
إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد  64نقطة
بفارق  14نقطة عن مطارده ووصيفه روما الذي
مني بخسارتين متتاليتين ف��ي  4أي��ام على
الملعب األولمبي في العاصمة أمام سمبدوريا
ف��ي ال����دوري ( ،)2-0وأم����ام م��واط��ن��ه اآلخ��ر
فيورنتينا في الدوري األوروبي  3-0وخرج من
ثمن النهائي.
ويح ّل روما ضيفا ً على تشيزينا التاسع عشر
قبل األخير ،ويتعيّن على مدربه الفرنسي رودي
غارسيا تجنب أي عثرة جديدة ألن رأسه باتت
مطلوبة خصوصا ً أنه أصبح مهددا ً بفقدان المركز
الثاني من قبل التسيو ( )49الذي يتخلّف عنه
بفارق نقطة واح��دة قبل أن يستضيف هيالس
فيرونا الرابع عشر .ويتأهل األول والثاني في
البطولة اإليطالية مباشرة إل��ى دوري أبطال
أوروبا ،فيما يخوض الثالث األدوار التمهيدية.
وحذر غارسيا الذي يعاني العبوه في الوقت
ال��راه��ن ،م��ن أن أي مركز غير الثاني المؤهل
مباشر ًة إلى المسابقة األوروبية األم ،فيما يع ّول
م��درب التسيو ستيفانو بيولي على انتفاضة
فريقه الحالية من أجل انتزاع الوصافة.
وتخلّف نابولي الذي تأهل للمرة األولى إلى
مسابقة قارية منذ  1989ببلوغه رب��ع نهائي
ال��دوري األوروب��ي على حساب دينامو موسكو
الروسي ،قليالً عن ركب المتسابقين وتراجع إلى
المركز الرابع ( )46بعد سقوطه المفاجئ أمام
هيالس فيرونا  2-0في المرحلة السابقة.
وي��ت��ص��ارع ن��اب��ول��ي ح��ال��ي�ا ً م��ع فيورنتينا
وسمبدوريا ( 45نقطة لكل منهما) على بطاقتي
التأهل إلى الدوري األوروبي على األقل.
ويملك نابولي فرصة الفوز من جديد عندما
يستضيف أتاالنتا السابع عشر ،فيما يلعب
فيورنتينا في ضيافة أودينيزي العنيد ،ويستقبل
سمبدوريا إنتر ميالن الثامن ( 37نقطة) الذي
ضمن إنهاء الموسم من دون أي لقب بعد خروجه
م��ن مسابقة ال��ك��أس المحلية وم��ن المسابقة
األوروبية الثانية على يد فولفسبورغ األلماني.
ولم ينجح النجم السابق والقناص فيليبو
اينزاغي في إدارة د ّفة ميالن الذي يحتل المركز
العاشر ( 35نقطة) ،وهو سيسعى إلى تحقيق
الفوز الثالث في آخر  12مباراة حين يستقبل
اليوم كالياري الثامن عشر وأول الهابطين فيما لو
استمر الترتيب على حاله حتى نهاية البطولة.
ويلعب اليوم أيضا ً كييفو مع باليرمو ،واألحد
إمبولي مع ساسوولو ،وبارما متذيل الترتيب

على رغم خلو ال��دور ربع النهائي لمسابقة
دوري أبطال أوروب��ا من أي ممثل إنكليزي ،فإن
فرق المقدمة في البريمييرليغ تخوض صراعا ً
حامي الوطيس على احتالل أحد المراكز األربعة
األولى المؤهلة إلى المسابقة القارية المرموقة
الموسم المقبل.
وإذا ك��ان تشيلسي ال��ذي يتصدر ب��ف��ارق 6
نقاط ومباراة مؤجلة ضامنا ً بصورة شبه أكيدة
وج��وده بين النخبة األوروب��ي��ة ،ف��إن  6أندية
أخ��رى تتنافس على المراكز الثالثة المتبقية
لموسم .2016-2015
وك��ان مانشستر سيتي في وض � ٍع جيد لكن
تع ّرضه لخسارتين متتاليتين أم��ام ليفربول
وبيرنلي جعلت ال��ف��ارق بينه وب��ي��ن آرس��ن��ال
الثالث يذوب إلى نقطة واحدة ،في حين يتخلّف
مانشستر يونايتد الرابع عن جاره بطل الموسم
الماضي بنقطتين ويتقدم على ليفربول بثالث
نقاط .ويراقب كل من ساوثمبتون وتوتنهام
ال��وض��ع ف��ي القمة خصوصا ً أنهما يخوضان
مباراتين سهلتين ض ّد بيرنلي وليستر سيتي
على التوالي في نهاية هذا األسبوع.
وبعد  3أيام على خروجه من دوري األبطال
على يد برشلونة في مباراة تألق فيها حارسه
جو ه��ارت بشك ٍل الف��ت ،يعود مانشستر سيتي
إلى الدوري المحلي حيث يواجه وست بروميتش
ألبيون في المرحلة الثالثين .وناشد قائد الفريق،
البلجيكي فنسان كومبانيي ،زم�لاءه بضرورة
استعادة التوازن وقال« :يجب أن ننسى الصراع
مع تشيلسي على اللقب ،يتعيّن علينا أن نلعب
بطريقة أفضل تجاه أنفسنا وإرضا ًء لجماهيرنا».
وأضاف« :صحيح أن األمور لم تعد في يدنا لكن
يتعيّن علينا أن نبذل جهودا ً مضاعفة لتطوير
مستوانا».
وتبرز مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد
على ملعب أنفيلد رود وتعتبر ثأرية بالنسبة إلى
األول الذي خسر ذهابا ً  3-0في األولدترافورد،
وهي نتيجة ال تعكس سير المباراة على اإلطالق
حيث تصدى حارس يونايتد اإلسباني دافيد دي
خيا ألكثر من كرة خطرة قبل أن يسجل يونايتد
أهدافه الثالثة.
ولم يخسر ليفربول منذ مطلع العام الحالي
واحتفظ بسجله خاليا ً من الهزائم في  13مباراة
على التوالي.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،ي��خ��وض مانشستر يونايتد
المباراة بمعنويات عالية بعد أن ق��دم أفضل
عروضه األسبوع الماضي على ملعبه وألحق
هزيمة قاسية بتوتنهام .0-3
لكن السؤال ال��ذي يطرح نفسه بإلحاح هل
سيعود الجناح األرجنتيني آنخل دي ماريا
إل��ى ص��ف��وف ف��ري��ق «الشياطين ال��ح��م��ر» بعد
ان��ت��ه��اء عقوبة إي��ق��اف��ه ل��م��ب��اراة واح���دة أم أن
المدرب الهولندي لويس فان غال سيجدد الثقة
بالتشكيلة ذاتها التي حققت الفوز على توتنهام.
وق��ال جناح مانشستر آشلي يونغ« :سنذهب
إلى آنفيلد وعيننا على النقاط الثالث .نذهب
إلى هناك من أجل الفوز .ال يمكننا الذهاب ونحن
نسعى إلى التعادل».
ويخوض تشيلسي مباراة سهلة خارج ملعبه
ضد هال سيتي الذي يصارع من أجل البقاء ،لكن
الفريق اللندني فقد قليالً من بريقه خصوصا ً بعد
خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد باريس
سان جرمان الفرنسي ،وتعادله مع ساوثمبتون
على ملعبه  1-1األسبوع الماضي.
وف��ي المباريات األخ���رى ،يلتقي نيوكاسل
يونايتد مع آرسنال ،وستوك سيتي مع كريستال
باالس ،ووست هام مع سندرالند ،وكوينز بارك
رينجرز مع إيفرتون الذي أكمل خروج األندية
اإلنكليزية من مسابقة الدوري األوروبي (يوروبا
ليغ) أيضا ً بسقوطه الذريع على ارض دينامو
كييفو األوكراني  5-2إيابا ً بعد أن فاز على أرضه
 1-2ذهاباً.

أق���ام ن���ادي ال��م��ون ال س��ال على
مالعبه ف��ي عين س��ع��ادة المرحلة
األول���ى م��ن ال��م��ب��اراة السنوية في
ال��ق��وس وال��ن��ش��اب ،وذل���ك لطالب
السنتين ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة من
فرع الكيمياء الحياتية في جامعة
القديس يوسف ،وبإشراف االتحاد
اللبناني للعبة ،على أن تستكمل
المرحلة الثانية والنهائية بعد أعياد
الفصح.

�إطالق الن�سخة الأولى من �سباق «بنك ميد»
تفتتح جمعية ب��ي��روت م��اراث��ون
ي��وم غ � ٍد روزن��ام��ة نشاطاتها لعام
 2015من خالل تنظيم سباق «بنك
م��ي��د» للشباب ال���ذي ي��ق��ام للم ّرة
األول��ى وقد اختيرت منطقة الضبية
لتكون مسرحا ً للسباق الذي تنظ ّمه
الجمعية ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارت���ي
التربية والتعليم العالي والشؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة (ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى
للطفولة) وبلدية الضبية وبالتنسيق
مع االتحاد اللبناني أللعاب القوى.
وع��ش��ي��ة ال��س��ب��اق أ ّك����دت رئيسة
جمعية بيروت ماراثون مي الخليل أن
كل الترتيبات التنظيمية واللوجستية
أنجزت وأننا نترقب حدثا ً في مستوى
ما اعتادت أن تقدّمه الجمعية في مجال
تنظيم نشاطات في رياضة الركض.
وأش��ارت إل��ى أن السباق له سمة
التنافس ألن ال��ه��دف منه اكتشاف
ال���م���واه���ب ب��ي��ن أوس������اط ال��ط�لاب
واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
 7و 17سنة وإعداد جيل من العدائين
الجديرين بالرعاية م��ا يساعد في
صناعة أبطال لبنانيين قادرين على
أن يشاركوا وينافسوا في المسافات
الطويلة وتحديدا ً الماراثون لمسافة
 42.195كلم حيث أن عدد اللبنانيين
الذي يركضون هذه المسافة ما زالوا
دون األعداد الطموحة.
وأك���دت الخليل أن ه��ذه القضية
لطالما كانت مدار بحث ومناقشة مع
االتحاد اللبناني أللعاب القوى ،بحيث

نعتمد اآلليات ونتخذ الخطوات التي
تساعد في تعزيز رياضة الركض عبر
عدّائين يستوفون الشروط البدنية
والفنيّة وهكذا كانت المبادرة عبر
سباق خ��اص للشباب كي نقف عند
ح��دود ما نملك من طاقات وإمكانات
بشرية للفئات العمرية.
وكشفت الخليل أن فكرة السباق
على رغم أنها كانت موضع ترحيب
وتنويه من جانب أكثر من جهة رسمية
وأهلية« ،إالّ أننا واجهنا تحدّيات
كبيرة ف��ي م��ج��ال توفير العناصر
الالزمة من الجوانب كا ّفة الترويجية
والتسويقية والمشاركة ،إذ تزامن
موعد السباق والتحضير له مع العديد
من االستحقاقات واألنشطة المتعلّقة
خصوصا ً بالنسبة للمدارس ،األمر
الذي استوجب بذل جهود كبيرة وغير
عادية بحيث أطلقنا في الجمعية ّ
خطة
طوارئ وعملنا على مدار الساعة في
األسابيع الماضية من أجل استكمال
كل األمور الضرورية».
وق���ال���ت إن «م��ف��ه��وم ال��ش��راك��ة
والتعاون هو دائما ً نقطة االرتكاز»،
ون ّوهت بمواقف الوزيرين الياس بو
صعب ورشيد درباس ورئيس بلدية
الضبيه قبالن األشقر ورئيس االتحاد
اللبناني أللعاب القوى روالن سعاده
وكذلك القطاعات التربوية وفي مقدمها
الخاصة
اتحاد المؤسسات التربوية
ّ
برئاسة األب بطرس ع��ازار والشبكة
المدرسية لصيدا والجوار.

وت��و ّق��ف��ت الخليل ع��ن��د م��وض��وع
ال��رع��اي��ة ال��ت��ج��اري��ة لتشير إل��ى أن
البادرة والركيزة األساسية لقيام هذا
الحدث كانت من خالل الرعاية لبنك
«ميد» الذي آمن بهذا الحدث وو ّفر له
الدعم الكبير ،إلى جانب رعاة آخرين.
ت��ج��در اإلش����ارة إل���ى أن السباق
يتض ّمن الركض لمسافات عدة هي مع
أوقاتها على النحو التالي:
_ الساعة  9صباحا ً سباق  2كلم
(تنافسي) من  10 – 7سنوات.
_ الساعة  9:20صباحا ً سباق 3
كلم (تنافسي) من  13 – 11سنة.
_ الساعة  9:25صباحا ً سباق 3
خاصة) من 17 – 7
كلم (احتياجات
ّ
سنة.
_ الساعة  9:45صباحا ً سباق 5
كلم (تنافسي) من  17 – 14سنة.
_ الساعة  10صباحا ً سباق  5كلم
(للمرح) من  17 – 7سنة.
وحددت نقطتا االنطالق والوصول
للسباقات عند الواجهة البحرية في
منطقة الضبية وسيقام حفل توزيع
الجوائز على الفائزين والفائزات في
السباق ابتدا ًء من الساعة  11داخل
خصصت
مارينا – جوزف خوري .وقد ّ
درع تقديرية تحمل اس��م ال��ع��داءة
الراحلة ميالني فريحة التي قضت
نتيجة حادثة مؤسفة أثناء مزاولتها
رياضة التز ّلج على الثلج سوف تقدّم
للفائزة األولى في سباق  5كلم للفئة
المفتوحة.

�سان جرمان ـ بر�شلونة ودربي مدريد الأبرز
ستكون م��واج��ه��ة ب��اري��س س��ان ج��رم��ان الفرنسي
وبرشلونة اإلسباني من جهة ،ودربي مدريد بين ريال
وأتلتيكو م��ن جهة أخ���رى ،أب��رز مباريات ال���دور ربع
النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بموجب القرعة
التي سحبت أمس في مدينة نيون السويسرية.
بالنسبة إلى المواجهة األولى ،فقد التقى الفريقان في
دور المجموعات خالل الموسم الحالي وتبادال الفوز:
سان جرمان على ملعبه  ،2-3وبرشلونة  1-3على
ملعب كامب نو .وكان سان جرمان حقق إنجازا ً بإطاحته
تشيلسي في ثمن النهائي على رغ��م سقوطه في ّ
فخ
التعادل على ملعبه ذهابا ً  ،1-1وخوضه مباراة اإلياب
بعشرة العبين على مدى  95دقيقة ليحسم األم��ور في
مصلحته في الوقت اإلضافي بتسجيله هدف التعادل
 2-2قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.
والتقى الفريقان أيضا ً قبل موسمين في الدور ذاته،
فانتهى لقاء الذهاب في باريس بالتعادل  ،2-2واإلياب
 1-1ليبلغ الفريق الكاتالوني نصف النهائي.
أما المواجهة الثانية بين قطبي العاصمة اإلسبانية،
فهي إع��ادة لنهائي العام الماضي ال��ذي انتهى بفوز
ريال مدريد  1-4بعد التمديد بعد أن أدرك التعادل في
الثواني األخيرة من المباراة .والتقى الفريقان  6مرات
هذا الموسم ،ففاز أتلتيكو ذهابا ً وإيابا ً في الدوري 1-2
و ،0-4وفي مسابقة الكأس ،فاز أتلتيكو  0-2وتعادال
 ،2-2وفي الكأس السوبر اإلسبانية ،فاز أتلتيكو 0-1
وتعادال .1-1
ويلتقي بورتو البرتغالي بقيادة هدافه الجزائري

ياسين براهيمي مع بايرن ميونيخ في إع��ادة لنهائي
المسابقة عام  1987الذي انتهى بفوز بورتو  1-2في
مباراة اشتهرت بالتسديدة بالكعب للنجم الجزائري
اآلخر رابح ماجر.
وسيكون يوفنتوس اإليطالي مرشحا ً لبلوغ نصف
النهائي على حساب موناكو الفرنسي خصوصا ً في
ظ ّل تألق ثنائي ّ
خط الهجوم األرجنتيني كارلوس تيفيز
ً
واإلسباني ألفارو موراتا ،علما بأن العب الوسط الفرنسي
بول بوغبا سيغيب عن المواجهتين على األرجح إلصابته
بتم ّزق عضلي سيبعده  50يوما ً عن المالعب.
يذكر أن ملعب برلين األولمبي سيستضيف المباراة
النهائية يوم  6حزيران المقبل.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عيد يحتفل فيه كل  21آذار ،بلدة لبنانية
2 .2مطار في باريس ،قائد السفينة
3 .3حرف جر ،الذين يهتمون بحمايته ،أص ّوت من األلم
4 .4أحد آلهة الميثولوجية الهندية ،خاصتي ،يقرأ
5 .5والية أميركية ،نوتة موسيقية
6 .6احد الوالدين ،عاصمة عُ مان
7 .7سالم ،عاصمة أوروبية ،غ ّنج
8 .8أمسيات ،ي ّوده
9 .9ظهر من بعيد ،حفيد إيتوبعل ملك صور ،سباق سيارات
(باألجنبية)
1010مدينة يونانية ،عائلة ،تهيأ للحملة في الحرب
1111يصف ،كتلة في جبال األلب
1212حرف تمني ،حلم ،نتعلم

1 .1من شعراء الجاهلية ومشاهير فرسانها
2 .2من االنبياء ،مدينة أيطالية
3 .3جوهر ،مدينة إيطالية ،االله الشمس عند المصريين
مسيتم
4 .4الشأنّ ،
5 .5عملة أوروبية ،عاصمة مالطة
6 .6الولد ،جزيرة إيطالية
7 .7مرفأ تركي ،مذهب ،أعلى قمة في األردن
8 .8فيه ،يهب ،حرف نصب
9 .9حرف أبجدي مخفف ،قنوط ،عاصمة أوروبية
1010فتيات ،قوامها ،مثيل
1111الدلو ،أطول أنهر فرنسا
1212عاصمة فيتنام ،ذكي
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،561237489 ،983514267
،839451726 ،247869351
،412786593 ،756392148
،124978635 ،378625914
695143872

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سمسطا الوقف  ) 2نيرون،
يالمسا  ) 3ال ،ليما ،أج  ) 4كانون
االول  ) 5رنين ،ديناهما  ) 6يوم،
اب ،اسن  ) 7يحالنها  ) 8راهنت،

جالينس  ) 9اي���دا ،ي��ج��أب ) 10
ايدنا ،مرمر  ) 11نون ،رالي ،هدت
 ) 12انسل ،اهريمن.
عموديا:
 ) 1س���ن���اك ري���ف���ر ،ان����ا ) 2
م��ي�لان��و ،ام��ي��ون  ) 3س��ر ،نيميه،

دنس  ) 4طولون ،حنان  ) 5انين،
ال��ت��ي��ار  ) 6م��أدب��ا ،اا  ) 7ليالي،
نجامله  ) 8ول ،انبها ،ري��ر ) 9
قالوا ،اليم  ) 10ف��م ،لها ،يجرهم
 ) 11سا ،مسينا ،دن  ) 12ماجالن،
سبات.

 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 Duff
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي ب �ط��ول��ة بيال
ت��ورن م��ن اخ ��راج اري سانديل.
مدة العرض  101دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،فوكس).

Cinderella
فيلم درام��ا بطولة هيلي اتويل
من اخراج كينيث براناغ،ABC( .
كونكورد ،اب��راج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).
Song of the Sea
فيلم تصويري بطولة برندان
غ�ل�ي�س��ون م��ن اخ� ��راج ت ��وم م��ور.
مدة العرض  93دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سيمال ،فوكس).
Chappie
ف �ي �ل��م ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ه��وغ
جاكمان اخ��راج نيل بلومكامب.
مدة العرض  120دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،سينمال ،فوكس،
غاالكسي).

Outcast
فيلم تشويق بطولة نيكوالس
ك��ي��ج اخ � � ��راج ن��ي��ك ب� ��وي� ��ل .م��دة
ال� �ع ��رض  99دق��ي��ق��ة،ABC( .
الس ساليناس ،اب��راج ،سينمال،
فوكس).
The Loft
فيلم رعب بطولة كارل اوربان
اخ � � ��راج اري� � ��ك ف � ��ان ل� � ��وي .م��دة
ال �ع��رض  108دق��ائ��ق،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

