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الملكي يوا�صل مالحقة بر�شلونة ...وباير ليفركوزن وميونيخ الأبرز في الك�أ�س العهد يحلق في �صدارة الدوري اللبناني
فيورنتينا ونابولي ّ
مر�شحان للنهائي ...وق ّمة نارية بين �سان جيرمان و�سانت �إيتيان
يبدو برشلونة المتصدّر وريال مدريد غريمه
ّ
مرشحين لفوزين
التقليدي ومطارده المباشر
جديدين عندما يستضيف األول ألميريا المهدّد
بالهبوط ،ويح ّل الثاني ضيفا ً على رايو فاليكانو
التاسع يوم غ ٍد في المرحلة الـ 30من الدوري
اإلسباني.
وتفتتح المرحلة اليوم ،فيلتقي أتلتيكو مدريد
الثالث وح��ام��ل اللقب م��ع ري���ال سوسييداد،
وليفانتي مع إشبيلية ،وإيبار مع ملقة.
ويلعب يوم غ ٍد أيضا ً ديبورتيو ال كورونيا
مع قرطبة ،وغرناطة مع سيلتا فيغو ،وتختتم
المرحلة الخميس المقبل ،فيلعب أتلتيك بيلباو
مع فالنسيا ،وإلتشي مع خيتافي ،وفياريال مع
إسبانيول.
واحتفظ برشلونة بفارق النقاط األربع التي
تفصله عن ريال مدريد على رغم عرضه المتواضع
ٍ
بهدف وحيد أول من أمس على مضيفه
وف��وزه
سيلتا فيغو ،في وقت فاز غريمه التقليدي على
ضيفه غرناطة ( )1-9عاد فيها نجمه البرتغالي
كريستيانو رونالدو إلى تألقه بتسجيله  5أهداف
للمرة األولى في مسيرته االحترافية.
ويتعيّن على المدرب لويس إنريكي إع��ادة
األمور إلى نصابها بعد أن ظهر فريقه بمستوى
مخيب ،بخاصة نجومه الثالثة األرجنتيني
ليونيل ميسي واألوروغواياني لويس سواريز
والبرازيلي نيمار الذين وجدوا صعوبة كبيرة في
ّ
فك التكتل الدفاعي لسيلتا فيغو الذي كان األقرب
إلى افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة.
وكان المدافع الفرنسي جيريمي ماثيو صاحب
هدف الفوز في الدقيقة .73
ولن تكون مهمة الفريق الكاتالوني صعبة
أمام ألميريا الذي يحتل المركز الثامن عشر ،وهو
أحد المراكز الثالثة األخيرة للهبوط مع غرناطة
وقرطبة ،كما أن��ه سقط أم��ام ليفانتي  4-1ما
تسبب بإقالة مدربه خوان إنياسيو مارتينيز.
وسيكون برشلونة مطالبا ً باستعادة إيقاعه
قبل المواجهة القوية التي تنتظره السبت المقبل
مع إشبيلية الخامس في المرحلة الـ ،31فضالً
عن المواجهة المرتقبة مع باريس سان جيرمان
الفرنسي في ذه��اب رب��ع نهائي دوري أبطال
أوروبا بعد أسبوع.
من جهة أخرى ،فإن الميرينغي استعاد توازنه
بعد خسارته أمام برشلونة في الكالسيكو في
المرحلة قبل الماضية  ،2-1ليكتسح غرناطة
موقفا ً سلسلة النتائج المتواضعة في المراحل
األخيرة.
وأش��اد ال��م��درب اإليطالي كارلو أنشيلوتي
بمهاجمه رونالدو بعد تسجيله خماسية للمرة
األولى في مسيرته ،لكنه يدرك أنه ال مجال إلهدار
النقاط خصوصا ً أن رايو فاليكانو التاسع برصيد
 38نقطة قد يسبّب له بعض المتاعب.
ويمني الملكي النفس لتقليص ال��ف��ارق مع
برشلونة ،وتنتظره مهمة سهلة في المرحلة
المقبلة م��ع إي��ب��ار ،ال��ت��ي تسبق المواجهتين
المرتقبتين ض ّد غريمه وجاره أتلتيكو مدريد في
ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.
والفوز بتسعة أه��داف كان األكبر في تاريخ
النادي الملكي في الدوري اإلسباني ،وهي المرة
الثانية التي يحقق فيها هذه النتيجة بعد األولى
على ريال سوسييداد في  17أيلول .1967
كما استعاد رونالدو صدارة ترتيب الهدافين
ال��ت��ي ك��ان فقدها قبل أي���ام لمصلحة غريمه
األرجنتيني ليونيل ميسي ،فرفع رصيده إلى 36
هدفاً ،مقابل  32لألخير.
وعاد إلى تشكيلة النادي الملكي الكولومبي
الدولي جيمس رودريغيز الذي غاب نحو شهرين
بسبب اإلصابة ،فم ّرر كرتين حاسمتين أثمرتا
هدفين ،األول لرونالدو والثاني للفرنسي كريم
بنزيمة.
ويسعى أتلتيكو مدريد الثالث برصيد  62نقطة
إلى تثبيت موقعه في المركز الثالث وانتظار تعثر
القطبين على أمل االقتراب من الصدارة عندما
يستضيف ريال سوسييداد العاشر وله  37نقطة
في مهمة غير سهلة لبطل الموسم الماضي.
ويخوض فالنسيا الرابع ( 61نقطة) مباراة
ال تخلو من الصعوبة في ضيافة أتلتيك بيلباو
الثامن ( 39نقطة) في سعيه إلى ضمان مقعد
مؤهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم

المقبل ،وهو الهدف الذي ال يزال إشبيلية الخامس
( 58نقطة) يسعى إليه لكن تتعيّن عليه مواصلة
نتائجه الجيدة عندما يح ّل ضيفا ً على ليفانتي.

كأس ألمانيا

يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب مع مضيفه
باير ليفركوزن يوم غ ٍد في قمة الدور ربع النهائي
من كأس ألمانيا.
وستكون المواجهة ثأرية بالنسبة إلى باير
ليفركوزن الذي سقط أمام الفريق البافاري 2-1
على ملعب أليانز آرينا في الدوري المحلي.
ويدخل باير ليفركوزن المباراة منتشيا ً بخمسة
انتصارات متتالية في ال��دوري خ ّولته االرتقاء
إلى المركز الرابع ،وهو يع ّول على عاملي األرض
والجمهور لتجريد ضيفه من اللقب ومواصلة
مشواره في المسابقة.
كما أن أصحاب األرض يرغبون في استغالل
اإلصابات الكثيرة التي تضرب الفريق البافاري
وال��ت��ي أض��ي��ف إليها القائد وص��ان��ع األل��ع��اب
باستيان شفاينشتايغر .وي��ع��ان��ي ال��م��درب
اإلسباني جوسيب غوارديوال من غياب النمسوي
داف��ي��د أالب��ا وال��ج��ن��اح الهولندي آري��ي��ن روب��ن
والفرنسي فرانك ريبيري.
يذكر أن الفريقين سيلتقيان على ملعب باي
أرينا في  2أي��ار المقبل في إي��اب ال��دوري الذي
حسمه الفريق البافاري بنسب ٍة كبيرة.
ويفتتح دور ربع النهائي الثالثاء ،بلقاءي
فولفسبورغ مع فرايبورغ ،وبوروسيا دورتموند
الوصيف مع هوفنهايم.
في المباراة األول��ى ،تبدو ك ّفة فولفسبورغ
راجحة لتخطي عقبة فرايبورغ عطفا ً على نتائجه
في ال��دوري حيث يحتل الوصافة عن ج��دارة،
فيما يقبع منافسه في المركز الرابع عشر .كما أن
فولفسبورغ تف ّوق على فرايبورغ في المواجهتين
اللتين جمعتا بينهما في الدوري هذا الموسم 1-2
خارج القواعد و 0-3على أرضه.
في المباراة الثانية ،يعقد بوروسيا دورتموند
آماال ً كبيرة على مسابقة الكأس لضمان مكان له
في الدوري األوروب��ي الموسم المقبل بعدما فقد
اآلم��ال في مقعد في المسابقة القارية العريقة
حيث يحتل المركز العاشر في الدوري بفارق 15
نقطة عن المركز األخير المؤهل إليها.
وال يزال بوروسيا دورتموند يملك آمال التأهل
إلى مسابقة الدوري األوروبي بفضل الترتيب في
ال��دوري األلماني من خالل الوجود بين الستة
األوائ��ل في الترتيب حيث تفصله  7نقاط عن
المركز الخامس و 6عن السادس.
ويمني دورتموند النفس بتعويض سقوطه
أم��ام ضيفه بايرن ميونيخ وتأكيد تفوقه على
هوفنهايم بعدما كان تغلب عليه  0-1في ذهاب
الدوري وتحديدا ً في المرحلة الرابعة عشرة.
ويلعب غدا ً أيضا ً بوروسيا مونشنغالدباخ
ثالث ال��دوري مع مضيفه أرمينيا بيليفيلد من
الدرجة الثالثة وال��ذي أقصى فيردر بريمن من
ثمن النهائي بفوزه عليه .1-3
وتبدو كفة مونشنغالدباخ راجحة لتحقيق
الفوز بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بين الفريقين
وكذلك إلى كونه فاز على مضيفه  7م��رات في
المباريات الثماني األخيرة بينهما والتي لم يذق

فيها طعم الخسارة.
وت���ع���ود ال���خ���س���ارة األخ���ي���رة ل��ب��وروس��ي��ا
مونشنغالدباخ أم��ام أرمينيا بيليفيلد إلى 15
آذار  2003وبنتيجة  1-4عندما كان الثاني في
الدوري الممتاز.
وتقام مباراتا نصف النهائي في  28و29
نيسان الجاري ،والمباراة النهائية في  30أيار
المقبل كما في كل عام على الملعب األولمبي في
برلين.

كأس إيطاليا

يبدو فيورنتينا ونابولي ّ
مرشحين بق ّوة لبلوغ
المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا للموسم
الثاني على التوالي عندما يستضيفان يوفنتوس
والتسيو اليوم ويوم غ ٍد على التوالي في إياب
نصف النهائي.
وكان فيورنتينا قطع شوطا ً كبيرا ً نحو دور
األربعة بفوزه على يوفنتوس في عقر دار األخير
 1-2ذهاباً ،فيما عاد نابولي بتعاد ٍل ثمين من
أرض مضيفه التسيو .1-1
وكان نابولي ت ّوج بلقب الموسم الماضي على
حساب فيورنتينا  1-3على الملعب األولمبي في
العاصمة.
وتقام المباراة النهائية ه��ذا الموسم في 7
حزيران المقبل على الملعب ذاته.
في المباراة األولى على ملعب أرتيميو فرانكي
في فلورينسا ،يع ّول فيورنتينا على عاملي األرض
والجمهور لتأكيد تف ّوقه على فريق “السيدة
العجوز” ذهاباً ،وإن كان األخير لعب في غياب
أكثر من العب أساسي أبرزهم الحارس العمالق
جيانلويجي بوفون والمدافع السويسري ستيفان
ليشتشتاينر والفرنسي باتريس إيفرا وجيورجيو
كييليني وأندريا بيرلو ،ودخل اإلسباني ألفارو
موراتا واألرجنتيني كارلوس تيفيز في الشوط
الثاني.
كان الفوز هو األول لفيورنتينا على يوفنتوس
في تورينو منذ آذار  2008عندما فاز .2-3
كما أنها الخسارة األول��ى ليوفنتوس على
ملعبه الجديد منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ
األلماني في مسابقة دوري أبطال أوروب��ا عام
.2013
ويعقد فيورنتينا آم��اال ً كبيرة على مهاجمه
الجديد المعار من تشيلسي اإلنكليزي الدولي
المصري محمد ص�لاح صاحب ثنائية الفوز
ذهابا ً و 7أهداف في  9مباريات منذ انضمامه إلى
صفوفه في فترة االنتقاالت الشتوية.
ويم ّر فيورنتينا بأحسن حاالته في الوقت
الحالي وهو انتزع المركز الرابع من سامبدوريا
في الدوري اإليطالي بفوزه عليه بثنائية بينها
هدف لصالح.
بي ّد أن مهمة فيورنتينا لن تكون سهلة أمام
يوفنتوس الذي ضمن بشك ٍل كبير االحتفاظ بلقب
ال��دوري للمرة الرابعة على التوالي ،وبالتالي
سيركز جيدا ً على المباراة في سعيه إلى تحقيق
الثنائية المحلية واالستعداد الجيد لمواجهتيه
لموناكو الفرنسي في ربع نهائي مسابقة دوري
أبطال أوروبا.
وفي المباراة الثانية على ملعب سان باولو،
يسعى نابولي لتعويض خسارته أمام روما 1-0

السبت في صراعهما على الوصافة ،عندما يالقي
فريق العاصمة الثاني التسيو.
وتضاءلت حظوظ نابولي كثيرا ً في إنهاء
الموسم ف��ي ال��وص��اف��ة المؤهلة م��ب��اش��ر ًة إلى
مسابقة دوري أبطال أوروبا كونه بات يتخلّف
بفارق  9نقاط عن روما ،وبالتالي سيركز جهوده
على مسابقة الكأس إلنقاذ موسمه وإن كان ت ّوج
بلقب كأس السوبر على حساب يوفنتوس وال
ي��زال في المنافسة على لقب مسابقة ال��دوري
األوروبي حيث سيالقي فولفسبورغ األلماني في
ربع النهائي.
ولن يكون التسيو لقمة سائغة أمام نابولي
بخاصة أنه حقق  7انتصارات متتالية حتى اآلن
ويحتل المركز الثالث في ال��دوري بفارق نقطة
واحدة خلف جاره روما.
وسيطر الفريقان على لقب المسابقة في األعوام
الثالثة األخيرة (نابولي عامي  2012و2014
والتسيو عام .)2013
يذكر أن روما ويوفنتوس هما األكثر فوزا ً بكأس
إيطاليا ( 9ألقاب لكل منهما) أمام إنتر ميالن ()7
والتسيو وفيورنتينا ( 6لكل منهما).

كأس فرنسا

سيكون ملعب بارك دي برانس غدا ً مسرحا ً
لقمة نارية بين باريس سان جيرمان وضيفه
سانت إيتيان في نصف نهائي كأس فرنسا.
ويفتتح ال��دور نصف النهائي اليوم بلقا ٍء
أوكسير من الدرجة الثانية مع ضيفه جانغان
حامل اللقب.
ويسعى أمراء باريس إلى تأكيد تفوقهم على
ضيفهم سانت إيتيان بعدما سحقوه بخماسية
نظيفة على الملعب ذاته في ذهاب الدوري ،و0-1
إيابا ً وبالنتيجة ذاتها في سانت إيتيان في الدور
ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة التي بلغ
فريق العاصمة مباراتها النهائية.
ويمني الفريق الباريسي النفس بمواصلة
منافسته على الجبهات األرب��ع حيث فضالً عن
خوضه نهائي كأس الرابطة أمام باستيا السبت
المقبل ،بلغ دور ربع نهائي مسابقة دوري أبطال
أوروب���ا وسيالقي برشلونة ،ويحتل ص��دارة
الدوري المحلي بفارق نقطة واحدة أمام مطارده
المباشر ليون قبل  7مراحل من نهاية الموسم.
ويدخل نادي العاصمة المباراة بمعنويات
عالية بعد فوزه الثمين على مضيفه مارسيليا
 2-3األحد الماضي في ق ّمة واختتام المرحلة
الحادية والثالثين ،وهو يسعى إلى الفوز قبل
االستحقاقات المهمة التي تنتظره وفي مقدمتها
م��واج��ه��ة باستيا ف��ي ن��ه��ائ��ي ك���أس ال��راب��ط��ة
والمواجهتان المرتقبتان أمام برشلونة.
لكن ب��اري��س س��ان جيرمان تلقى ضربتين
موجعتين في مباراته أم��ام مرسيليا بإصابة
قطب دفاعه الدولي البرازيلي دافيد لويز والعب
وسطه الدولي اإليطالي تياغو موتا في العضلة
الخلفية للفخذ .إال أن المدرب لوران بالن يملك
األسلحة ال�لازم��ة للخروج بالمباراة إل��ى ب ّر
األم��ان وبلوغ المباراة النهائية بوجود الدولي
األوروغواياني إدينسون كافاني واألرجنتينيين
خافيير باستوري وإزيكييل الفيتزي والسويدي
العمالق زالتان إبراهيموفيتش.
في المقابل ،سيسعى سانت إيتيان إلى الثأر
من فريق العاصمة واستغالل الروزنامة المكثفة
التي تنتظره هذا الشهر لحجز بطاقته إلى المباراة
النهائية.
وكان سانت إيتيان أول المتأهلين إلى نصف
ّ
بشق النفس على مضيفه بولوني
النهائي بتغلبه
م��ن ال��درج��ة الوطنية  3-4ب��رك�لات الترجيح
(الوقتان األصلي واإلضافي  ،)1-1ولحق به
باريس سان جيرمان بفوزه على ضيفه موناكو
.0-2
وفي المباراة الثانية ،يطمح جانغان إلى بلوغ
النهائي الثاني على التوالي عندما يح ّل ضيفا ً
على أوكسير ثامن دوري الدرجة الثانية.
والتقى الفريقان للمرة األخيرة في  22شباط
 2013في دوري الدرجة األول��ى في أوكسير
وكان الفوز من نصيب أصحاب األرض .1-2
وكان جانجان قد أحرز لقب الموسم الماضي
بتغلبه على رين  0-2في النهائي.

أبقى العهد على ف��ارق النقاط الـ 6مع النجمة ،ورفع
رصيده إلى  44نقطة بفوزه على الصفاء بهدفين من دون
ردّ ،على ملعب صيدا البلدي ،ضمن الجولة الثامنة عشرة
من ال���دوري اللبناني .كم حقق النجمة ف��وزا ً مه ّما ً على
طرابلس في عقر دار األخير بنتيجة ( ،)1-2وكانت الجولة
افتتحت بمباراة فاز فيها النبي شيت على األنصار بثنائية
سجلها شيخ سامبا دي��وك ليقضي على آم��ال حامل لقب
ّ
الذهاب بالعودة إلى منصات التتويج.
سيطر العهد على معظم مجريات الشوط األول ونجح في
التقدم في الدقيقة  27عبر التونسي إيهاب المساكني من
ركلة جزاء تسبّب بها أحمد جلول بمسه الكرة بيده ،وعزز
اإليفواري أديكو ( )43تقدم العهد بكرة صاروخية من خارج
المنطقة إلى يسار الحارس.
وابتعد السالم من منطقة الهبوط بفوزه على الراسينغ
( ،)1 – 2ليرتقي إلى المركز السابع بـ 22نقطة ،وتع ّمقت
جراح الراسينغ في القاع بـ 13نقطة.
وافتتح دافيد ستريهافكا التسجيل للراسينغ بكرة من
داخ��ل المنطقة إل��ى قلب المرمى مستثمرا ً خطأ للمدافع
ريشارد كاساغا .0 – 1
وأدرك األرجنتيني لوكاس غاالن ( )43التعادل للسالم
بكرة أرضية من داخل الصندوق إلى قلب المرمى إثر اختراق
ومجهود ألبو بكر المل .1 – 1
وحقق البديل أليكس بطرس ( )89إصابة الفوز للسالم
منفردا ً إثر هجمة مرتدة لمحمود مرعوش .1 – 2
وف��ي م��ب��اراة ال��غ��ازي��ة والتضامن ص��ور ك��اد الضيف
الصوري يغنم النقاط الثالث إذ تقدم في الشوط األول ()30
ّ
الحظ قبل صافرة النهاية بـ 12دقيقة
عبر كونان وخانه
حين استفاد عبد الله كانوتيه ( )78من دربكة وسجل

إصابة التعادل .1 – 1
وحافظ الغازية على مركزه السادس بـ 22نقطة ،وتراجع
التضامن من المركز العاشر إلى الحادي عشر بـ 15نقطة.
واستفاد األخ��اء األهلي من اللعب على أرض��ه ووسط
جمهوره وفاز على الساحل القوي بإصابة وحيدة سجلها
أليكس خزاقة ( )35وكانت لها قيمتها العالية ،فارتقى
الفريق الجبلي للمركز العاشر بـ 16نقطة ،وهبط الساحل
للمركز الثامن بـ 20نقطة.
أنعش النجمة آماله في االحتفاظ بلقب الدوري اللبناني
لكرة القدم بفوزه بصعوبة على مضيفه طرابلس  1-2قبل
أربع جوالت من نهاية البطولة أول من أمس.
وبدا طرابلس في طريقه للثأر لخسارته أمام النجمة 1
ٍ
بهدف سجله مصطفى
صفر في مرحلة الذهاب عندما تقدمالقصعة بضربة رأس في الدقيقة  26بعد كرة سددها أحمد
المغربي من ركلة حرة من خارج المنطقة.
وعانى النجمة كثيرا ً قبل أن ي��درك محمد حمود هدف
التعادل بتسديدة من ركلة جزاء في الدقيقة  39احتسبها
حكم اللقاء بعد عرقلة النيجيري غودوين ندوبويسي.
في الشوط الثاني ،ضغط النجمة والحت له فرصة عدة
لتعزيز النتيجة أهدرها عباس عطوي قائد الفريق والالعب
البديل خالد تكه جي قبل أن يقوده السنغالي سي الشيخ
الذي اختير أفضل العب في المباراة للفوز بتسجيله الهدف
الثاني بتسديدة من ضربة رأس في الدقيقة  68بعد كرة
مررها كالوديو معلوف من داخل المنطقة.
ورفع النجمة رصيده في المركز الثاني إلى  38نقطة
بفارق ثالث نقاط عن غريمه التقليدي األنصار صاحب
المركز الثالث .وبقي طرابلس بالمركز الرابع وتجمد رصيده
عند  30نقطة.

«طرابل�س» يترك عالمات ا�ستفهام حول تراجع �أدائه

قرطام :ل�ست را�ضي ًا عن م�ستوى الأجانب

أسقط النجمة فريق طرابلس على أرضه في الشمال ،في
قمة مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري اللبناني،
ليحافظ على أمله في الصراع على اللقب ،فيما ترك الفريق
الشمالي عالمات استفهام حول تراجع مستواه بعد البداية
القوية في الدوري.
وفي تصريح صحافي قال مدرب طرابلس الفلسطيني
اسماعيل قرطام إن «فريقه بدأ المباراة بشك ٍل جيد ،لكنه
افتقد تدريجيا ً إلى التركيز الذهني المطلوب لمجاراة فريق
متم ّكن مثل النجمة ،كما فقد المبادرة بعد ركلة الجزاء التي
عادل منها النجمة النتيجة  ،1 – 1والتي شكلت منعطفا ً
رئيسيا ً في المباراة».
ِ
يخف ق��رط��ام خيبته م��ن أداء بعض الالعبين،
ول��م
وخصوصا ً األجانب ،وقال« :تو ّقعت أدا ًء أفضل من الالعبين
راض عن أدائهم
األجانب في مباراة من هذا النوع ،وأنا غير ٍ
وخصوصا ً هدّاف الفريق ومتصدّر هدافي الدوري الغاني
مايكل هيليغبي ،الذي ما زال بعيدا ً من مستواه منذ بداية
الدور الثاني».
وأش��ار قرطام إلى أن غياب المهاجم أك��رم مغربي عن
المباراة كان بسبب تفاهم بين طرابلس والنجمة بعدما
أع��اره النادي البيروتي للفريق الشمالي ،مطلع الموسم
الحالي لمدة موسم واحد فقط ،وإضافة إلى ذلك فإنه كان

متعذرا ً عليه خوض المباراة بسبب اإلصابة ،التي قد تغيبه
عن المباراة القوية األسبوع المقبل أمام العهد المتصدّر.
وكشف قرطام عن توجيهه تعلميات مشددة إلى العبي
الفريق ،لعدم تهاونهم في المباريات المقبلة ،خصوصا ً بعد
فقدان األمل في المنافسة ،وسيطرة حالة من االسترخاء على
بعض الالعبين مع اقتراب الموسم من نهايته ،وال سيما
أن الفريق ما زال ينافس على جبهة الكأس حيث تنتظره
مواجهة صعبة مع األنصار في الدور قبل النهائي.
وأبدى قرطام استياءه من إقامة مباراة فريقه المقبلة مع
العهد متصدر الدوري في ملعب برج حمود ،بدال ً من ملعب
طرابلس ،خصوصا ً بعد نجاح المباراة مع النجمة أول من
أمس ووصولها إلى شاطئ األم��ان من دون إشكاالت ،إذ
زار الفريق البيروتي عاصمة الشمال بعد غياب ،وخاض
بروح رياضية.
الفريقان المباراة
ٍ
ورأى قرطام أن المطلوب بالنسبة لفريقه هو تعزيز
السلوك االحترافي لدى الالعبين ،خصوصا ً أن الفريق صار
له شأن بين كبار الدوري.
وقال قرطام إن المواجهة مع األنصار في قبل نهائي الكأس
ستكون قوية ألن األول طامح إلنقاذ موسمه بعد تضاؤل
آماله في الدوري ،في حين نسعى نحن للذهاب بعيدا ً على
غرار الموسم الماضي حين بلغنا المباراة النهائية.

 14مواجهة نارية في ك�أ�س االتحاد الآ�سيوي
تقام األسبوع المقبل مباريات الجولة الرابعة من
بطولة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم بـ 14مواجهة
في غاية القوة واإلثارة.
وتقام الثالثاء  14نيسان الجاري مبارايات المجموعة
الخامسة ،حيث يح ّل مازيا من جزر المالديف ضيفا ً على
بيرسيبورا جايابورا اإلندونيسي ويستضيف فريق
واريورز اإلندونيسي نظيره بنجالورو الهندي.
وي��ت��ص��در ه��ذه المجموعة بيرسيبورا ج��اي��اب��ورا
اإلندونيسي برصيد  9نقاط ويأتي في المركز الثاني
بنجالورو الهندي برصيد  6نقاط ،بينما يحتل مازيا
المركز الثالث برصيد  3نقاط ويقبع أريورز اإلندونيسي
في المركز األخير بال نقاط.
وتقام أيضا ً مباريات المجموعة السادسة عندما
يلعب ايست بنغال الهندي مع ضيفه بالستير كهالسا
السنغافوري .ويواجه كينشي من هونغ كونغ مضيفه
دارول تقسيم اإلندونيسي.
ويحتل كينشي ص��دارة المجموعة برصيد  7نقاط
بفارق نقطة واح��دة عن دارول تقسيم صاحب المركز

الثاني ويأتي بالستير كهالسا في المركز الثالث برصيد
 3نقاط ويحتل ايسن بنغال المركز األخير بنقط ٍة واحدة
فقط.
وتشهد المجموعة الثانية أيضا ً مواجهتين عربيتين
خالصتين ،حيث يستضيف ترجي واد النيص الفلسطيني
نظيره الشرطة العراقي ويستضيف الجزيرة األردني
نظيره الح ّد البحريني.
ويتصدر الشرطة العراقي هذه المجموعة برصيد 5
نقاط ،بينما يحتل الحد البحريني المركز الثاني برصيد
 3نقاط بفارق األهداف عن الجزيرة األردني الذي يحتل
المركز الثالث ،بينما يحتل ترجي واد النيص الفلسطيني
المركز األخير بنقطتين.
وتختتم مبارايات هذه الجولة بمباراة من المجموعة
األولى ،تجمع بين فريقين عربيين هما النهضة العماني
والسالم زغرتا اللبناني.
ويحتل النهضة العماني المركز الثالث برصيد  3نقاط
بفارق األهداف عن السالم زغرتا اللبناني صاحب المركز
الرابع واألخير في المجموعة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1مدينة عراقية ،عائلة
2 .2بركان مشتعل في كوستاريكا ،إسم حمله ستة من
البطاركة األقباط
3 .3فتى ،أطول أنهر المغرب
4 .4الضياء ،مدينة سودانية
5 .5كسبا ،غاز نادر يستعمل لإلنارة ،غير مطبوخ
6 .6قريبه ،مصيف لبناني
7 .7سيدة ،مرفأ في اليابان ،إشترعت
8 .8مدينة يابانية ،خالف نفع
9 .9دعم ،غصن مستقيم ،مقياس مساحة
1010سقت ،مدينة مصرية
1111حبنا ،يقوم باألعمال الفاحشة ،مثيل
1212عاصمة آسيوية ،حب شديد

1 .1نهر في البرازيل
2 .2مصيبة ،حقل ،نجيع
3 .3عائلة إعالمي عربي ،سفكنا الدم
4 .4متشابهان ،مرتدياً ،مدينة تركية
5 .5أداة إحدى الحواس ،حادثت على الهاتف
6 .6مدينة فرنسية ،مدينة فرنسية ،من كانت أسنانهم
صغيرة ومتالصقة
7 .7مدينة فلسطينية ،وكالة أبحاث الطيران والفضاء
األميركية
8 .8ف ّوض ،بريق ،حرف نصب
9 .9مدينة إسبانية ،أصلحيه (للبناء)
1010من المحرمات ،ورد أبيض عطري
1111دولة أوروبية ،نهر في سيبيريا
1212لدغ ،شاي (باألجنبية) ،أبو البشرية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،583614729 ،479235681
،861352497
،612879354
،294761835
،735498162
،347926518
،958143276
126587943

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1روالن غ��اروس  ) 2واسته،
لن ،يمن  ) 3نتأ ،ايرينا  ) 4ارنست
همنغواي  ) 5ل ل ،وف��را ،اش��د ) 6
دوما ،ملحد ،يا  ) 7صربا ،وردان 8

) وني ،ينير ،عنب  ) 9ستاتن ،رسام
 ) 10افعوان ،ينام  ) 11اب ،وهران،
اال  ) 12بعبدا ،نالهم.
عموديا:
 ) 1رونالد روس ،اب  ) 2واترلو،
نتابع  ) 3لسان ،مصياف  ) 4ات،

س��وار ،تعود  ) 5نهاتف ،بينوها 6
) يهرمان ،ار  ) 7الرمال ،يرنان ) 8
رنين ،حورس ،نا  ) 9نغادر ،اي ) 10
سياوش ،دعمناه  ) 11اديان ،الم 12
) عندي ،انبتما.

 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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Fast and Furious 7
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة دواي��ن
ج ��ون� �س ��ون وب� � ��ول ووك� � ��ر من
اخ� � � ��راج ج ��اي� �م ��س وان .م ��دة
ال �ع��رض  140دق�ي�ق��ة،ABC( .
ك� ��ون � �ك� ��ورد ،اب � � � ��راج ،دي ��ون ��ز،
سينمال ،فوكس).
Yellow Bird
فيلم تصويري بطولة داكوتا
ف��ان �ي �ن��غ م���ن اخ � � ��راج دوم �ن �ي��ك
م��ون �ف �ي��ري .م ��دة ال �ع��رض 100
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
س� �ي� �ن� �م ��ا س� �ي� �ت���ي ،س� �ي� �ن� �م ��ال،
فوكس).
The Lovers
ف�ي�ل��م ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة جوش
ه ��ارت� �ن ��ت م���ن اخ� � ��راج روالن� ��د
جوف .مدة العرض  100دقيقة.
(ف� ��وك� ��س ،س��ي��ن��م��ال،ABC ،
كونكورد ،غاالكسي).
Paper Planes
ف �ي �ل��م ع ��ائ� �ل ��ي ب� �ط ��ول ��ة س ��ام
ورثينغتون م��ن اخ��راج روبرت
ك ��ون ��ول� �ل ��ي .م� ��دة ال� �ع ��رض 96
دقيقة( .سينما سيتي ،سينمال،
.)ABC
يوم مالوش الزمة
فيلم ك��وم�ي��دي بطولة محمد
هنيدي اخراج احمد الجندي .مدة
ال �ع��رض  100دق�ي�ق��ة( .ديونز،
ابراج ،كونكورد ،غاالكسي).
Home
ف� �ي� �ل ��م ت � �ص� ��وي� ��ري ب��ط��ول��ة
ج�ي��م ب��ارس��ون م��ن اخ� ��راج تيم
ج��ون �س��ون .م��دة ال �ع��رض 100
دق� �ي� �ق ��ة ،ABC( .ك ��ون� �ك ��ورد،
اب��راج ،سينما سيتي ،سينمال،
فوكس).

