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قطبا مدريد يتعادالن في مباراة مجنونة ...واليوفي لإنهاء عقدة ربع النهائي
بر�شلونة �ضيف ًا على �سان جيرمان «الم�صاب» ...والبافاري ملك ًا �أمام بورتو
في معركة قوية ومثيرة ،تعادل أتليكو مدريد مع ضيفه ريال
مدريد سلبيا ً من دون أهداف ،في الديربي الذي أقيم على ملعب
«فيسنتي كالديرون» في إط��ار منافسات ذه��اب دور الثمانية
لدوري األبطال أمس ،لتتأجل معركة الحسم إلى مواجهة اإلياب
على ملعب «سينتياغو برنابيو».
كثف الفريق الملكي هجومه منذ اللحظات األولى ،وبدت رغبته
القوية في إحراز الهدف المبكر ،بينما ظهر على أصحاب األرض
القلق والتو ّتر ،وأضاع جناح الريال غاريث بايل هدفا ً محققاً،
بعدما انفرد بأوبالك حارس أتلتيكو الذي استطاع أن ينقذها
ببراعة.
ارتفعت وتيرة اللعب بشك ٍل كبير ،وخاصة من جانب الفريق
الملكي الذي انطلق عن طريق بايل ورودريغيز وبنزيمة ورونالدو
الذي سدّد كرة قوية من ركلة حرة أنقذها الحارس ببراعة مرة
أخرى.
ح��اول أتلتيكو مدريد الدخول في أج��واء المباراة ،وسعى
للسيطرة على معركة وسط الملعب والقيام بمرتدات عن طريق
غريزمان وتوران ،لكن هيمنة الملكي على خطوط الملعب ،دفع
أصحاب األرض للتراجع بشك ٍل ملحوظ في الكثير من األحيان.
وظهر بيل في الصورة من جديد ،بعدما سدد كرة قوية خارج
منطقة الجزاء ،أنقذها أوبالك ببراعة ،قبل أن ينقذ الحارس المتألق
من جديد تسديدة رائعة من رودريغيز.
اشتعلت الدقائق األخيرة من الشوط األول ،وأصبح اللعب
سجال بين الطرفين ،وتصدّى كاسياس لكرة صعبة من غريزمان،
قبل أن ير ّد عليه فاران مدافع الملكي بانطالقة مرتدة مثالية لتصل
الكرة إلى بنزيمة الذي تأخر في تسديدها ،لتنتهي الفترة األولى
التي سيطر عليها الريال بنسبة 60في المئة بالتعادل السلبي.
وسعى أتلتيكو لتغيير الصورة الذهنية الضعيفة ،والمبادرة
بالهجوم في الشوط الثاني ،وحاول الضغط المبكر على الخصم في
ملعبهم ،ونفذ توران رأسية قوية لكنها مرت بجوار قائم الملكي.
اشتعلت األج��واء بين العبي الفريقين ،وخاصة بعد إصابة
ماندزوكيتش بضربة قوية بالمرفق من رام��وس داخل منطقة
الجزاء ،لتسيل الدماء ،وتزداد العصبية.
وتألق دفاع أتلتيكو بعدما أحبط تسديدات من بايل ورونالدو
داخل منطقة الجزاء ،قبل أن يشرك اإليطالي أنشيلوتي ،إيسكو
مكان بنزيمة على أمل استغالل الفرص الكثيرة الضائعة ،بينما
شارك راؤول غارسيا مكان غريزمان في أتلتيكو مدريد.
ّ
توغل بين
وك��اد ت��وران يحرز الهدف األول ألتلتيكو بعدما
مدافعي الفريق الملكي بمهارة ،قبل أن ينقذها كاسياس بمساعدة
كارفاخال ،وسط حالة من التوهان والتخبّط الكبير في صفوف
الميرينغي.
شارك توريس لتدعيم الهجوم مكان كوكي في أتلتيكو مدريد،
بينما شارك أربيلوا مكان كارفاخال في الريال ،في ظ ّل حال ٍة من
الحذر الشديد من الفريقين.
اشتعلت المباراة في الدقائق األخيرة ،وأظهر توريس خطورة
كبيرة داخل منطقة الجزاء ،وكاد كاسياس أن يكلّف فريقه الكثير
بعد خروجه الخاطئ أمام المهاجم اإلسباني ،لكن الكرة م ّرت
بسالم لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي من دون أهداف.

يوفنتوس ـ موناكو

فاز يوفنتوس ،بطل إيطاليا للمواسم الثالثة الماضية ،على
ضيفه موناكو الفرنسي بهدف نظيف مساء أمس على استاد
«يوفنتوس آرينا» في مباراة الذهاب ب��دور الثمانية لألبطال
ليقترب فريق «السيدة العجوز» خطوة نحو التأهل للدور قبل
النهائي للبطولة قبل مباراة اإلياب على ملعب موناكو األربعاء
القادم.
سجل هدف يوفنتوس الوحيد التشيلي أرتورو فيدال من ضربة
جزاء ،في الدقيقة ( )57احتسبها الحكم التشيكي بافيل كرالوفيك
بعد إعاقة كارفاليو لموراتا ،الذي استحق البطاقة الصفراء ،داخل
منطقة الجزاء ( ،)56وقدم المخضرم جانلويجي بوفون ،حارس
السيدة العجوز ،مباراة كبيرة وتصدى ألكثر من فرصة من العبي
موناكو.
وبهذه النتيجة تبدو حظوظ اإليطالي جيدة في التأهل للمربع
الذهبي وتحطيم عقدة الدور ربع النهائي على حساب موناكو
والتي استمرت خ�لال  12موسما ً وبالتحديد موسم -2002
 ،2003كما اقترب رجال إيطاليا من تكرار انتصارهم على موناكو
عندما أطاحوا به من نصف نهائي األبطال في  ،1998في المقابل
عانى فريق اإلمارة الفرنسية من نقص العبيه المجتهدين للخبرات
األوروبية خالل اللقاء الذي شهد نشاطا ً جيدا ً لهجوم موناكو لكنه
اصطدم بعقبة بوفون وخبرته الكبيرة ( 37سنة).
جاءت بداية اللقاء هجومية لمصلحة أصحاب األرض الذين
استحوذوا على الكرة مبكرا ً وهدّدوا مرمى ضيوفهم الفرنسيين،
الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة ،عبر تسديدة موراتا التي
علت العارضة ( ،)5وتسديدة أخرى قوية لتيفيز ( )7أنقذها
الكرواتي دانييل سوباسيتش ببراعة ،ح��ارس موناكو ،ورد
كاراسكو بتسديدة قوية لموناكو أبعدها بوفون.
اعتمد الضيوف على سرعة تحويلهم من الدفاع للهجوم وهددوا
مرمى بوفون بأكثر من هجمة مرتدة عالوة على تسديدات مارتيال
وكاراسكو ودرار لكن بوفون كان عند حسن ظنّ جماهيره وتصدى
لجميع المحاوالت الهجومية لموناكو.

حناوي عر�ض و�سكرية و�ضع �أجانب
�سبق �أن لعبوا في �أندية العدو
التقى وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب
حناوي في مكتبه في الوزارة ،عضو «حملة مقاطعة داعمي
إسرائيل» الدكتور عبد الملك سكرية.
بعد اللقاء أوضح سكرية أنه وضع الوزير في أجواء
نشاطات الحملة ،وأن��ه «ت � ّم التط ّرق إل��ى وض��ع بعض

الالعبين األجانب الموجودين في بعض أندية كرة السلة
اللبنانية ،وكان قد سبق لهم أن لعبوا في أندية الكيان
الصهيوني ،وه��ذه المسألة مخالفة للقانون» .وسأل
سكرية« :من يضمن عدم تجنيد الموساد «اإلسرائيلي»
ألحدهم أو لبعضهم ليمارس هذه المهمة في لبنان».

النجمة ينهي ا�ستعداداته لمواجهة الرفاع البحريني

وعانى مهاجمو «السيدة العجوز» من الرعونة أم��ام مرمى
موناكو حيث أه��در ك��ارل��وس تيفيز ه��دف�ا ً محققا ً م��ن تمريرة
ماركيزيو السحرية انفرد على إثرها بمرمى الضيوف وسدّدها
في متناول سوباسيتش ،قبل أن يهدر فيدال هدفا ً آخر من انفراد
بمرمى موناكو لكنه سدد الكرة برعونة فوق العارضة لينتهي
الشوط األول بعدها بتعادل الفريقين سلبياً.
وفي الحصة الثانية واصل يوفنتوس استحواذه وانتشاره
الهجومي من دون أي فاعلية بسبب رعونة مهاجميه ،وتألق
بوفون في إنقاذ مرماه أم��ام تسديدات البديل برناندو سيلفا
وموتينيهو ومارتيال ،وواصل تيفيز وموراتا وفيدال إهدار الفرص
السهلة التي صنعها لهم المخضرم بيرلو ،أمام مرمى موناكو.
جاء هدف المباراة الوحيد بعدما انفرد ألفارو موراتا بمرمى
موناكو ليعيقه كارفالو ،فلم يتردّد حكم اللقاء في احتسابها
ضربة جزاء مع إنذار لألخير ،وتمكن من ترجمتها فيدال لهدف
الفوز للسيدة العجوز.

سان جيرمان ـ برشلونة

يستقبل ن��ادي األم��راء الباريسي المنتشي بنتائجه الجيدة
أوروبيا ً ومحليا ً مؤخراً ،اليوم في ذهاب الدور ربع النهائي من
مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،نظيره برشلونة اإلسباني
واألول يم ّر بأزمة إصابات تعترض طريقه لنصف النهائي.
وسيتطلع نادي العاصمة الفرنسية لتجاوز غياب عدد من العبيه
األساسيين بما في ذلك المهاجم السويدي زالتان ابراهيموفيتش.
فباريس سان جيرمان الذي استطاع في الدور الثاني من البطولة
بك ّل ج��دارة واستحقاق من أن يقصي فريق تشيلسي-مورينيو
القوي ،فاز منذ أي��ام قليلة بكأس الرابطة الفرنسية المحترفة
كأول ألقابه للموسم الحالي بانتظار تحقيق ما تبقى من الرباعية
التاريخية التي ينشدها فريق المدرب لوران بالن وإدارة الفريق
المتمثلة بالسيد ناصر الخليفي ،إذ ما زالوا يصارعون على جبهات
ثالث متبقية وهي دوري األبطال والدوري المحلي وكأس فرنسا.
يحلم النادي الباريسي بتخطي عقبة ربع النهائي التي توقف
عندها في آخر موسمين ،وأقصاه منه برشلونة بالذات في ،2013
بعد تعادلهما في باريس  2-2في مباراة ملتهبة ،و 1-1إيابا ً في
برشلونة ليتأهل الفريق الكاتالوني بفارق هدف سجله خارج
ملعبه.
لكن لعنة اإلصابات والغيابات فعلت فعلتها بالفريق الباريسي
في الفترة الماضية فإن النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش
لن يتم ّكن من المشاركة في مباراة برشلونة إليقافه بعد طرده
في إياب ثمن النهائي أمام تشيلسي اإلنكليزي ،في الوقت الذي
سيغيب فيه عن اللقاء أيضا ً «مح ّرك» الفريق اإليطالي ماركو
فيراتي لجمعه بطاقتين صفراوين.
أما اإلصابات فكان لها دورها أيضاً ،فبعد تأكد غياب السالح
األبرز في إقصاء تشيلسي المدافع البرازيلي دافيد لويز لإلصابة
فإن الشكوك تحوم أيضا ً حول جاهزية الالعب اإليطالي اآلخر
تياغو موتا الذي تعرض إلصابة طفيفة في لقاء مرسيليا ولكن
التقارير تشير إلى عودته أمس للتمرين فبالتالي قد يكون جاهزا ً
للقاء المرتقب.
وفي ظ ّل غياب  4العبين فاعلين ،سيلجأ بالن إلى العب الوسط
الدولي العائد من اإلصابة يوهان كاباي والبرازيلي لوكاس مورا
وربما إلى الشاب أدري��ان رابيو في وسط الملعب ،إلى جانب
األوروغ��وي��ان��ي إديسنون كافاني وصانع اللعب األرجنتيني
خافيير باستوري (أو الفيتزي).
صحيح ان تواجد زالتان مع سان جيرمان بالغ األهمية ،لكن
فريقه فاز من دونه على برشلونة في أيلول الماضي ضمن الدور
األول  2-3قبل أن يخسر إيابا ً على ملعب كامب نو  1-3ويخسر
صدارة المجموعة في مباراة سجل فيها السويدي ،كما قاتل فريقه
بعشرة العبين بعد طرده باكرا ً أمام تشيلسي وتمكن من اقتناص

التأهل إل��ى رب��ع النهائي عن ج��دارة على ملعب «ستامفورد
بريدج».
خالفا ً للفريق المضيف ،يأتي برشلونة ،حامل اللقب في 1992
و 2006و 2009و ،2011والذي يخوض ثامن ربع نهائي على
التوالي في المسابقة القارية ،منقوصا ً فقط من ظهيره األيمن
البرازيلي داني الفيش لتراكم بطاقاته الصفراء.
ويتصدّر فريق المدرب لويس إنريكي ترتيب الدوري المحلي
أمام غريمه التاريخي ريال مدريد ،لكن معنوياته ليست في أعلى
درجاتها بعدما أهدر تقدما ً أمام مضيفه إشبيلية بهدفين قبل أن
يتعادل معه ويتقلص الفارق إلى نقطتين مع ريال.
ويعتمد بالوغرانا بشك ٍل أساسي على نجمه األرجنتيني
ميسي الذي سجل في مرمى إشبيلية هدفه الـ 45هذا الموسم،
والمهاجمين البرازيلي نيمار واألوروغوياني لويس سواريز.

بايرن ميونيخ ـ بورتو

ربما سيفتقد بايرن ميونيخ األلماني بعض أبرز العبيه عندما
يح ّل ضيفا ً على بورتو اليوم لكنه يثق في امتالكه ما يكفي
ّ
كمرشح لتخطي عقبة منافسه
من أسلحة للدفاع عن سمعته
البرتغالي.
وسيغيب آريين روبن وفرانك ريبري وباستيان شفاينشتايغر
إضاف ًة لالعبين آخرين عن صفوف بايرن ،الذي يقترب مرة أخرى
من تكرار ثالثية ألقاب  2013لكنه يعلم أن النجاح لن يكتمل في
حالة الخروج من دوري األبطال.
وسبق لبورتو أن تغلّب على البافاري في نهائي كأس أوروبا
 1987لكنه كان الفوز الوحيد للفريق البرتغالي في  5مباريات
مع منافسه األلماني .لكن الشيء الوحيد الذي يفكر فيه بايرن
هو العودة إلى ميونيخ بنتيجة تساعده في لقاء العودة والتأهل
مثلما فعل ذلك في مناسبتين سابقتين بدور الثمانية أمام بورتو.
و ُتذكر مسيرة بورتو في النسخة الحالية من بطولة دوري
أبطال أوروبا مسؤوليه وجماهيره بمشوار الفريق البرتغالي في
نسخة عام  ،2004/2003عندما لم يكن مرشحا ً حتى للوصول
لنصف النهائي ،وفاجأ عمالق البرتغال الجميع وقتها وقبض
على كأس البطولة للمرة الثانية في تاريخه وبالتأكيد فإن هذا ما
يطمح له الفريق في الموسم الحالي.
وتلقت طموحات الفريق العريق ال��ذي تأسس ع��ام 1893
صدمة شديدة أعادتها إلى أرض الواقع بعد أن أوقعته القرعة في
مواجهة العمالق البافاري حامل لقب النسخة قبل الماضية ،وأحد
أقوى فرق العالم حاليا ً وأكثرها استقراراً.
ويعد العمالق األلماني هو أحد أقوى المرشحين لرفع كأس
البطولة في السادس من حزيران القادم موعد المباراة النهائية،
ولكن في الوقت ذاته ليس معنى ذلك أن بايرن تنتظره مهمة سهلة
أمام بورتو ،فحصيلة مشاركة الفريق البرتغالي في البطولة حتى
اآلن تؤكد أنه أحد أقوى الفرق المشاركة ،بل أنه يتف ّوق على بايرن
في بعض النواحي الهجومية والدفاعية وهو ما يؤكد أن الفريق
األلماني تنتظره مهمة صعبة في الدور ربع النهائي.
وقال ماتياس سامر مدير الكرة في النادي األلماني في مؤتمر
صحافي عقد أول من أمس« :باستيان وفرانك لن يشاركا معنا
وهو أمر صادم» ،وأشار إلى أنه من الممكن أن يق ّرر المدير الفني
جوسيب غوارديوال إشراك العب من فريق الشباب.
وتشهد المباراة ع��ودة المدافع جيروم بواتينغ العائد من
اإلصابة إلى جانب كالوديو بيزارو.
وعلى رغم معاناته من اإلصابات ،استعرض بايرن ميونيخ
قوته بالفوز على آينتراخت فرانكفورت بثالثية نظيفة السبت
الماضي ليصبح على بعد ثالثة انتصارات من حسم لقب الدوري
األلماني ،ويع ّول البافاري على تاريخه العظيم ونتائجه المميزة
في الدوري المحلي للفوز على بورتو اليوم والتأهل إلى نصف
نهائي الكبار.

أن��ه��ى النجمة اس��ت��ع��داده لمالقاة
ضيفه الرفاع البحريني اليوم في تمام
السادسة ،على ملعب صيدا البلدي،
من دون جمهور بنا ًء على طلب الجهات
األمنية ،في الجولة الرابعة من المجموعة
الرابعة لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم لهذا الموسم.
وت��د ّرب النجمة بعد ظهر أمس على
ملعبه في المنارة ،ب��إش��راف المدرب
األلماني ثيو بوكير ،وبمشاركة جميع
الالعبين األساسيين.
ويع ّول النجمة على الفوز حفاظا ً على
معنويات الالعبين ،وال سيما أن أمامه
مباراة مصيرية في الدوري األحد المقبل
أمام العهد المتصدر .وكان النجمة خسر
في مباراته األخ��ي��رة في ال���دوري أمام
النبي شيت بإصابة وحيدة.
واعتبر بوكير سبب ه��ذه الخسارة
ع��دم ت��ع��اون المهاجمين م��ع بعضهم
أم��ام مرمى الفريق المنافس ،علما ً أن
النجمة كان أكثر سيطرة على مجريات
اللعب ،وأمل بوكير أن يستفيد الفريق من
تجربته السابقة ،وأن يكون الفوز على
الرفاع البحريني الستعادة التوازن بعد
الخسائر الثالث التي تكبدها في مبارياته
السابقة في كأس االتحاد اآلسيوي.
وسيعتمد بوكير ّ
خطة هجومية بعدما
باتت النتيجة ال تعنيه من قريب أو بعيد،
ب��ل ستكون ل��س� ّد الخانة واستكمال
التصفيات ضمن المجموعة الرابعة،
وليس بعيدا ً أن يخطف النجمة النقاط
الثالث ألنه يلعب على أرضه ومن دون
ضغط من أجل الفوز ،ومن دون أن يغيب
عن أذه��ان الالعبين أن النتيجة مهمة
لسمعة الكرة اللبنانية.
وت���درب ال��رف��اع ،أم��س ،على ملعب
المباراة في صيدا ،وهو يسعى لحصد
ال��ن��ق��اط ال��ث�لاث للبقاء ض��م��ن دائ���رة

المنافسة للتأهل للدور الثاني بقيادة
المدرب الكرواتي برانكو كاراتشيتش،
الذي يدرك أن ال مجال للتفريط بالنقاط.
ويتصدّر المجموعة الكويت الكويتي
برصيد  7نقاط بفارق األه���داف أمام
الجيش ال��س��وري بسبع نقاط أيضا ً
يليهما الرفاع البحريني بثالث نقاط
والنجمة الرابع بال نقاط.
وش����دد ال��ث��ع��ل��ب األل��م��ان��ي بوكير
وال��ك��روات��ي برانكو كاراتشيتش على
أهمية الفوز في مباراة الفريقين ،وذلك
في المؤتمر الصحافي لمدربي وقائدي
الفريقين ،في فندق غولدن توليب -
بيروت.
وأوض���ح م���درب النجمة أن فريقه
سيبذل ما بوسعه لتحقيق الفوز على
ضيفه البحريني ما يكسب العبيه المزيد
من الثقة بالنفس ،وهذا سينعكس على
المباريات المتبقية في ال��دوري ،وذلك
على رغم غياب الجمهور الذي يعتبره
الالعب رقم .12
وأش��ار بوكير إل��ى معالجته بعض
الثغر التي تكمن في عدم اكتمال التفاهم
بين المهاجمين ،وإضاعتهم الفرص

السهلة للتسجيل أمام المرمى ،متمنيا ً
تقديم العرض الجيد الذي اعتاد الفريق
تقديمه مع التسجيل وخطف النقاط.
وأعرب قائد النجمة عباس عطوي عن
أمله في طي صفحة الهزائم اآلسيوية
الماضية وفتح صفحة جديدة تعكس
الواقع الحقيقي والجيد للنجمة ،مؤكدا ً
أن «عامل األرض سيكون مساعدا ً له
ولزمالئه على تقديم ال��ع��روض التي
تساهم في مصالحة الفريق مع الجمهور
الوفي والرائع».
وش����د َد م���درب ال��ف��ري��ق البحريني
ال��ك��روات��ي برانكو كاراتشيتش على
ضرورة الفوز للمحافظة على بقية أمل
لديه بالتأهل ،شاكرا ً النجمة على حسن
االستقبال والضيافة .ولفت إلى ضرورة
عدم االستهانة بالنبيذي صاحب الصيت
الذائع عربيا ً وآسيوياً ،وتمنى أن يقدم
الفريقان عرضا ً الئقا ً بهما.
يذكر أن ال��م��ب��اراة سيديرها طاقم
حكام م��ن قيرغيزستان ،يتألف من:
فايزولين تيمور وكوشكاروف بخادير
وتاليبزانوف اسماعيلزهان وريزبيك
شيكربيكوف.

لبنان في مجموعة كوريا الجنوبية والكويت
بعد مرور  28يوما ً على انطالق الدور األول من التصفيات
اآلسيوية المؤهلة لكأس العالم روسيا  ،FIFA 2018ها
هي األضواء تسلّط مرة أخرى على القارة الصفراء بإجراء
قرعة ال��دور الثاني يوم الثالثاء بكوااللمبور الماليزية،
وهو موعد انتظرته الجماهير بشوق وشغف كبيرين؛
فالمنتخبات األربعون ،بما في ذلك الستة المؤهلة من
المرحلة األول��ى والفرق الـ 34المعفية من خوض الدور
التمهيدي ،أصبحت تعرف هوية الخصوم التي سيقابلونها
في الطريق المؤدية إلى العرس الكروي العالمي الذي
ستحضنه روسيا سنة .2018
ستتصارع هذه المنتخبات ،المنقسمة على  8مجموعات
من  5فرق ،على مكان في الدور األخير من التصفيات وتذكرة
المشاركة في كأس أمم آسيا  .AFC 2019وقد تم االحتكام
في تحديد الفرق التي ستكون على رأس المجموعة إلى
تصنيف  FIFA/Coca-Colaالعالمي األخير؛ وبالتالي
حظيت منتخبات إي���ران وال��ي��اب��ان وجمهورية كوريا
وأستراليا واإلمارات وأوزبكستان والصين والعراق بهذا
الشرف وستتفادى بفضله مواجهة بعضها البعض.
أم��ا المنتخبات الستة التي تأهلت عن ال��دور األول
–الهند وبوتان وتايبيه الصينية وكامبوديا واليمن
وتيمور الشرقية– فكانت الفرق التي احتلت المراتب الدنيا
وستكون مهمتها صعبة للغاية.
شهد هذا الحفل ،التي قدمته الممثلة الماليزية ومذيعة
البرامج التلفزيونية شيرماين ب��وو ،حضور ثلة من

المسؤولين وال��وج��ه��اء .وم��ن بين ه��ؤالء حضر رئيس
تصفيات ك��أس العالم  FIFAواألول��م��ب��ي��اد ،ج��وردان
شافيتش ال��ذي أش��رف على المراسم نيابة عن ،FIFA
بينما عبّر أمين  AFCالعام ،أليكس سوساي ،عن أمله في
أن تحقق حملة التصفيات القادمة نجاحا ً غير مسبوق.
صحيح أن القرعة أسفرت على مجموعة من المباريات
الشيقة ،غير أن الشكل الجديد للمسابقة هو ما استأثر
أكثر باهتمام المتتبعين .وعلى خالف حملة التصفيات
المؤدية للبرازيل  ،2014ستؤهل تصفيات روسيا 2018
إلى المسابقة القارية القادمة .وبالتالي سيحصل الفائزون
الثمانية خالل هذه الحملة والمطاردون األربعة األفضل في
التصفيات على جائزتين.
وبما أن النسخة القادمة من كأس أمم آسيا سيتنافس
خاللها  24فريقا ً للمرة األول��ى ،ستكون األماكن الـ12
المتبقية محل منافسة بين المنتخبات الـ 28ضمن بطولة
من  24منتخباً .وحسب قانون التصفيات الجديدة ستتأهل
المنتخبات الـ 16األول��ى وستلحق بها الثمانية الفائزة
بمباريات الملحق .ويستمر الدور الثاني من التصفيات
لمدة  9أشهر من حزيران القادم إلى آذار  ،2016حيث
ستتقابل منتخبات كل مجموعة فيما بينها ذهابا ً وإياباً.

نتائج القرعة

المجموعة السابعة :كوريا الجنوبية ،الكويت ،لبنان،
ميانمار ،الوس.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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3
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5
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1 .1عالم إجتماعي فرنسي راحل قال أن المجتمع هو مصدر
األحداث األدبية والدينية
2 .2غير مطبوخ ،منطقة جبلية في سورية بسفوح جبل
الشيخ
3 .3غنج ،نجيع ،أداة إحدى الحواس
4 .4مدينة يابانية ،للتفسير
5 .5أشي ،صوت األلم ،وجع
6 .6نناصر ،نضجر
7 .7مملكة قديمة في آسيا الوسطى ،نهر في سيبيريا
8 .8جزيرة بركانية عند مدخل مضيق باب المندب في البحر
األحمر ،سد في اليمن شمال شرق صنعاء
9 .9تهيأ للحملة في الحرب ،مدينة سعودية ،من أنواع السمك
1010لمسنا الشيء ،لطخوا بالعار
1111نوتة موسيقية ،قرابة ،نوع
1212أدراج ،قامر

1 .1عاصمة والية أميركية
2 .2مدينة إيطالية ،من المحرمات
3 .3عدم إهتمامي ،بسطا
4 .4بلدة لبنانية ،مرفأ في قبرص
5 .5أرشد ،توافق الرأي ،حرف نصب
6 .6ضمير ،يقفالن
7 .7مصيف لبناني ،يجالس على الشراب ،ال يباح به
8 .8جميع ،ألف ،مدينة أردنية
9 .9مذنب شهير ،السالم
1010ألف ،حاكم اإلمارة ،أسر
1111رجاء ،إله البحر عند الرومان
1212جزيرة بريطانية ،ضجرا ،صاهر
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،287653149 ،154298637
،693827451
،369174285
،845931762
،721465398
،478319526
،532786914
916542873

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1سور الغزالن  ) 2نرسيس،
ي��اس��رون  ) 3ادم ،ال��ن��ي ،اب��ت ) 4
نانب ،نسف  ) 5منام ،اا ،تقفا ) 6
حر ،النمسا ،رم  ) 7يجالس ،النبي 8

) يقابل ،تادب  ) 9لومي ،يهدون 10
) يا ،ولد ،يردان  ) 11دسي ،ربا ،ارك
 ) 12ايدنا ،ارس ،يس.
عموديا:
 ) 1سناء محيدلي  ) 2ورد ،نرج،
وادي  ) 3رسمنا ،اي��م ،سد  ) 4اي،

ام القيوين  ) 5لسان ،لسا  ) 6لبان،
بيدر  ) 7زين ،اماله ،با  ) 8الين ،سل،
ديار  ) 9اس ،ستانتور  ) 10نرافق،
ب��ان��دا  ) 11وب ،ف��ري��د ،اري ) 12
انتقام ،بانكس.

 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

7

3
7

4

1
1

5
3
8

9

8

3

1

7

6

9

4

7
1

6
1

3

2

6

9

5
9

5

4

8

9
6

The Longest Ride
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة بريت
روب��رت�س��ون م��ن اخ ��راج جورج
تيلمان ج ر .م��دة ال�ع��رض 139
دقيقة ،ABC( .الس ساليناس،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).
The Snow Queen 2
ف �ي �ل��م ت �ص��وي��ري ب �ط��ول��ة ان��ا
ش��وررك�ي��ان م��ن اخ ��راج الكسي
ت �س �ي �ت �ل �ي��ن .م� ��دة ال� �ع���رض 78
دقيقة( .سينما سيتي ،فوكس،
 ،ABCغاالكسي ،سينمال).
سلم إلى دمشق
فيلم درام ��ا بطولة ع��زت ابو
جبل من اخراج محمد ملس .مدة
العرض  95دقيقة( .أمبير).
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).

