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طي �صفحة جيانيني مع المنتخب
الدينا�صور البافاري يكت�سح بورتو ...ونيمار يقود البر�سا �إلى ن�صف النهائي حيدر ي�ؤ ّكد ّ
الملكي في لقاء الح�سم على �أر�ضه وال�سيدة العجوز �أقرب من موناكو
ل ّقن بايرن ميونيخ األلماني لكرة القدم ،ضيفه بورتو درسا ً ال
ٍ
لهدف في
يُنسى ،عندما انتصر عليه بنصف «دستة» من األهداف
المباراة التي أقيمت في أليانز آرينا في إياب الدور ربع النهائي
لبطولة دوري أبطال أوروبا ،ليتحصل البافاري على بطاقة العبور
إلى نصف النهائي بمجموع المباراتين .4-7
أح��رز أه���داف العمالق ال��ب��اف��اري تياغو ألكنتارا وروب��رت
ليفاندوفسكي (هدفين) وتوماس مولر وجيروم بواتينغ وتشابي
ألونسو ،بينما الهدف الوحيد لبورتو كان من خالل جاكسون
مارتينيز.
كان بايرن قد خسر مباراة الذهاب بثالثة أهداف لهدف ،وكان
مطالبا ً بأن يحرز هدفين فقط لضمان الوصول لنصف النهائي ،إال
أن البافاري عاقب البرتغالي على فوزه بالبرتغال بهزيمة ساحقة
مع أدا ٍء رائع.
بضغط كبير من البايرن الذي كان سعيه واضحا ً
ٍ
بدأت المباراة
للتسجيل مبكرا ً حتى يسهّل مه ّمته ،ومن عرضية نموذجية من
خوان بيرنات ،دخل تياغو ألكنتارا إلى منطقة الجزاء وسدّد قذيفة
برأسه سكنت الشباك في الدقيقة  ،14ولم يستريح البايرن وأخذ
في الضغط بق ّوة حتى الدقيقة  22التي شهدت الهدف الثاني،
بعد ركنية أعطاها برأسه هولغر بادشتوبر لجيروم بواتينغ الذي
وضعها باقتدار في الزاوية األرضية اليُسرى معلنا ً عن اإلصابة
الثانية.
ولم تمر  5دقائق حتى انطلق فيليب الم من الجبهة اليُمنى
وم� ّرره��ا عرضية لتوماس مولر ال��ذي ب��دوره أعطاها لروبرت
ليفاندوفسكي الخالي من الرقابة بلمسة واحدة سحرية ليح ّولها
برأسه إلى الشباك ،تبعها بعشر دقائق مع انهيار تام لبورتو
تسديدة لمولر ارتطمت بأحد المدافعين وغيرت مسارها وسكنت
الشباك.
وقبل أن ينتهي الشوط األول بـ 5دق��ائ��ق ،م � ّرر مولر الكرة
لليفاندوفسكي الموجود داخل منطقة الجزاء والذي سدد الكرة
بمهارة شديدة ودخلت المرمى لينتهي الشوط األول بمفاجئة لم
يتو ّقعها أكثر الجماهير البافارية المتفائلة ،خماسية نظيفة.
في الشوط الثاني وبعد االستعراض الكبير الذي قام به البايرن
في الشوط األول ،تحسن أداء
بورتو كثيرا ً مع تبديالت ال��م��درب ،وف��ي الدقيقة  73ترجم
جاكسون مارتينيز أفضلية بورتو لهدف ،بعد عرضية من هيريرا
له داخل منطقة الجزاء وهو من دون رقابة سجلها برأسه.
الدقيقة  86شهدت بطاقة حمراء لبورتو بعد عرقلة ماركانو
لتياغو وتحصله على البطاقة الصفراء الثانية ،ومن خالل الخطأ
الذي كان على أعتاب منطقة الجزاء ،سدد ألونسو الكرة بصورة
رائعة في الشباك محرزا ً هدف فريقه السادس واألخير بالمباراة.

برشلونة – باريس سان جيرمان

وقاد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا فريقه برشلونة ،متصدّر
الدوري اإلسباني ،للتأهل للدور نصف النهائي من دوري األبطال،
بعد الفوز على باريس سان جيرمان ،متصدّر الدوري الفرنسي،
بالتخصص على ملعب «كامب نو» في إياب الدور
بهدفين نظيفين
ّ
ربع النهائي.
سجل نيمار هدفي برشلونة الرائعين في الدقيقتين ( 14و،)34
وهما الهدفان الرابع والخامس خالل  4لقاءات للنجم البرازيلي
أمام فريق العاصمة الفرنسية ،كما أنها المرة الثانية التي يطيح
بها الفريق الكتالوني بمنافسه الفرنسي من الدور ربع النهائي
خالل موسمين بعد موسم .2013-2012
وبذلك يكون برشلونة قد فاز ( )1-5بمجموع المباراتين ليؤ ّكد
جدراته بالتواجد في المربع الذهبي حيث سبق أن فاز في لقاء
الذهاب بباريس بنتيجة (.)1-3
جاءت بداية اللقاء هادئة نسبيا ً من الفريقين ،وتمركز اللعب في
وسط الملعب في أول  10دقائق من دون أي تهديد على المرميين،
وكانت األفضلية لبرشلونة في االستحواذ على الكرة واالنتشار
الهجومي .وترجم اإلسباني أفضليته الهجومية بالهدف األول
الرائع ال��ذي جاء عبر انطالقة «الرسام» انييستا من منتصف
ملعبه مراوغا ً  3العبين دفعة واحدة وم ّرر كرة سحرية لنيمار
انفرد على إثرها بمرمى الضيوف وراوغ حارسه سيريجو قبل أن
يودعها في شباكه في الدقيقة (.)14
حاول الضيوف الر ّد عبر محاوالت ابراهيموفيتش وكافاني
وباستوري إال أن ّ
خط دفاع أصحاب األرض وح��ارس مرماهم
تصدّوا لجميع المحاوالت الهجومية للباريسيين ،بينما ألغى
حكم اللقاء النرويجي سفين أودف��ار موين ه��دف غير شرعي
إلبراهيموفيتش بداعي التسلّل (.)18
لم يش ّكل ميسي ،الذي كان حاضرا ً غائبا ً عن المباراة ،أي تهديد
على مرمى الضيوف في اللقاء باستثناء تسديدة هيأها له سواريز
إال أن البرغوث لعبها عالية فوق العارضة (.)23
وفي الدقيقة ( )34ومن كرة عرضية سحرية للبرازيلي ألفيس
استقبلها نيمار برأسه لتسكن على يمين سيريجو حارس الضيوف
محرزا ً الهدف الثاني له ولفريقه والخامس للنجم البرازيلي خالل
 4مواجهات أمام األمراء ،وهو الهدف رقم  95لثالثي برشلونة
(نيمار وميسي وسواريز) في الموسم الحالي ليقتربوا من رقم
الثالثي ميسي وهنري وايتو في .2009
في الشوط الثاني ،فاجأ انريكي م��درب برشلونة ،الجميع

بتبديل انييستا ،نجم الشوط األول ،مشركا ً تشافي هرنانديز،
وكانت أول فرصة للضيوف عبر تسديدة ماتويدي لكرة ساقطة
«لوب» أمسكها تير شتيغن بصعوبة بعد ارتطامه بالقائم (.)47
انتزع األمراء االستحواذ من أصحاب األرض خالل الربع ساعة
األول��ى من الشوط الثاني قبل أن يستعيد برشلونة سيطرته
واستحواذه مجددا ً خالل النصف ساعة المتبقية من اللقاء ،وكاد
فيراتي أن يقلص الفارق بتسديدة رائعة أنقذها تير شتيغن.
ودفع لوران بالن بآخر أوراقه الهجومية حيث أشرك الفيتزي
ورابيو على حساب كافاني وماتويدي إال أن دفاع برشلونة حال
دون أي خطورة على مرماه ،وتصدّى تير شتيغن لتسديدة الفيتزي
فيما أهدر ميسي ،الغير موفق ،فرصة أبعدها الدفاع الباريسي
وتسديدة خطيرة م ّرت بجوار القائم لتنتهي مباراة اإلياب بفوز
النادي الكتالوني على منافسه الباريسي بهدفين نظيفين.

ريال مدريد ـ أتلتيكو

يدخل ريال مدريد حامل اللقب إياب ربع نهائي دوري أبطال
أوروبا أمام جاره أتلتيكو مدريد اليوم في وضع ال يحسد عليه
بسبب تكاثر إصاباته ،فيما يأمل يوفنتوس عدم الخسارة في
موناكو ليبلغ نصف النهائي للمرة األولى منذ .2003
وما يصعّ ب من مهمة ريال مدريد الباحث عن تأهل خامس على
التوالي إلى نصف النهائي ،أن الك ّفة تميل لمصلحة أتلتيكو هذا
الموسم إذ فاز على منافسه  4مرات وتعادل  3مرات في المباريات
الـ 7التي جمعت الفريقين ،آخرها انتهت بالتعادل السلبي
األسبوع الماضي على ملعب «فيسنتي كالديرون» ذهاباً.
وت ّوج ريال مدريد في الموسم الماضي بلقبه األول منذ 2002
والعاشر في تاريخه األس��ط��وري بفوزه على ج��اره  1-4في
المباراة النهائية .كان أتلتيكو متقدّما ً  0-1حتى الثواني األخيرة
من الوقت األصلي قبل أن تهتز شباكه بهدف التعادل الذي سجله
سيرخيو راموس وج ّر من خالله الفريقين إلى شوطين إضافيين
هيمن عليهما النادي الملكي بشك ٍل كامل وسجل خاللهما ثالثة
أهداف عبر الوايلزي غاريث بايل والبرازيلي مارسيلو والنجم
البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وسيغيب الع��ب ال��وس��ط ال��ك��روات��ي لوكا م��ودري��ت��ش ال��ذي
يعاني من التواء حاد على مستوى الركبة اليمنى ،عن مواجهة
«سانتياغو برنابيو» ،باإلضافة إلى الجناح الوايلزي غاريث
بايل المصاب بفخذه خالل الفوز على ملقة  1-3في الدوري حيث
يطارد ريال غريمه برشلونة ويتخلّف عنه بفارق نقطتين .كما
يغيب عن تشكيلة اإليطالي كارلو أنشيلوتي ظهيره البرازيلي
ّ
الشك حول مشاركة المهاجم الفرنسي
مارسيلو الموقوف ،ويحوم
كريم بنزيمة إلصابة في ركبته.
وفي ظل هذه اإلصابات ،تنفس ريال الصعداء مع عودة صانع
سجل هدفين في آخر
األلعاب الكولومبي جيمس رودريغيز الذي ّ
 4مباريات بعد غيابه شهرين عن المالعب لكسر في قدمه ،ليرتفع
رصيده إلى  14هدفا ً هذا الموسم .وقال نجم كأس العالم األخير
لموقع ناديه« :كنت أسجل األهداف قبل إصابتي وأقدم مستوى
جيداً ،واآلن أفكر بنفس الطريقة».
ويع ّول الملكي على كريستيانو رونالدو أفضل العب في العالم
الذي سجل في نهاية األسبوع هدفه الـ 50هذا الموسم .لكن ريال قد
يواجه أفضل دفاع في القارة األوروبية ،إذ تلقى «كولتشونيروس»
هدفا ً يتيما ً في آخر  8مباريات في المسابقة القارية ،وحرموا
جارهم من هز شباكهم  4مرات في آخر  7مباريات.
أما لدى أتلتيكو وصيف  1974و 2014وال��ذي ع� ّزز موقعه
الثالث المؤهّ ل إلى دوري األبطال بفوزه على ديبورتيفو الكورونيا
 ،1-2فيتو ّقع أن يشارك في تشكيلة المدرب األرجنتيني دييغو
سيميوني مهاجمه الكرواتي ماريو مانزوكيتش الذي تعافى من

إصابة في كاحله إلى جانب الهدّاف المتألق الفرنسي أنطوان
غريزمان الذي رفع رصيده التهديفي إلى  23هدفا ً هذا الموسم
بينها  6أهداف في آخر  5مباريات.
ورفض العب وسط أتلتيكو راؤول غارسيا اعتبار أتلتيكو ،الذي
يخوض ربع النهائي للمرة الثانية فقط في آخر  18سنة ،األقل
ّ
أخف علينا.
ترشيحا ً أمام العمالق ريال« :ال أعتقد أن الضغط
هذا ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والفريقان يريدان التأهل».
وعن نهائي لشبونة السنة الماضية أضاف غارسيا« :لقد نسينا
لشبونة .ال نعيش في الماضي .كنا فرحنا لو أحرزنا اللقب لكن
هذا ال يغيّر أي شيء وكنا سنبحث عن الفوز غدا ً في أي حال .كما
يجب نسيان المواجهات األخرى ضد ريال هذا الموسم فهي تخدم
فقط لمعرفة على السكة الصحيحة».

موناكو  -يوفنتوس

في مواجهة أخرى ،يسافر يوفنتوس ،الساعي لبلوغ نصف
النهائي للمرة األولى منذ  ،2003إلى ملعب «لويس الثاني» في
موناكو مع أفضلية ضئيلة بفوزه على فريق اإلمارة  0-1سجله
التشيلي آرتورو فيدال من ركلة جزاء في ملعب اإلمارة.
يوفنتوس حامل لقب  1985و ،1996كان قوة ضاربة في
تسعينيات القرن الماضي وبلغ النهائي  3مرات ،لكن مشواره
الطليعي تو ّقف عند نهائي  2003عندما خسر أمام مواطنه ميالن.
وفشل فريق السيدة العجوز أن يسحب تألقه المحلّي بعد ذلك إلى
الساحة األوروبية التي لطالما برع فيها.
وسيعول يوفنتوس ،الذي اقترب من لقب رابع على التوالي في
الدوري المحلي ،على نظافة شباكه في مباراة الذهاب ويكفيه عدم
الخسارة أمام موناكو للعودة إلى المربع األخير .ويتوقع أن يبقى
المدرب ماسيمليانو آليغري على ّ
خطة  2-5-3التي ساعدت
يوفنتوس في التغلب على مطارده التسيو  0-2في ال��دوري
المحلي نهاية األسبوع.
يغيب عن يوفنتوس العب الوسط الفرنسي بول بوغبا ويشارك
المخضرم أندريا بيرلو في مركز الوسط الدفاعي بعد عودته من
اإلصابة.
في المقابل ،رأى مدرب موناكو البرتغالي ليوناردو جارديم أن
اللعب خارج أرضه يناسب فريقه القوي في الهجمات المرتدة على
غرار ما قام به في مباراة آرسنال ( )1-3ضمن دور الـ.16
ورأى الظهير الفرنسي الدولي باتريس إيفرا المنتقل للدفاع عن
ألوان يوفنتوس بعد فترة طويلة مع مانشستر يونايتد اإلنكليزي
وقبلها مع موناكو بالذات بين  2002و« :2006لست متفاجئا ً
بموناكو ألننا لم نقلّل من تقديرهم ،فقد لعبوا جيدا ً ضدنا .أعتقد
أن مباراة اإلياب ستكون مختلفة وسيسيطر يوفنتوس أكثر على
المجريات» .وتابع« :كنت فخورا ً جدا ً بموناكو عندما فازوا على
آرسنال إذ لعبوا من دون خوف .بعض العبي موناكو يرون أنهم
أفضل خارج ملعبهم ألن المالعب واألجواء مختلفة».
وعاد موناكو هذا الموسم إلى دور المجموعات للمرة األولى منذ
موسم  2005-2004وبلغ ربع النهائي للمرة األولى منذ موسم
 2004-2003حين تخطى ريال مدريد وتشلسي اإلنكليزي قبل
أن يحرمه بورتو من اللقب بالفوز عليه  0-3في النهائي .ويحتل
فريق اإلمارة المتوسطية المركز الثالث في الدوري المحلي راهناً،
ولم يخسر سوى مرة واحدة في اخر  18مباراة لكنه تعادل كثيرا ً
آخرها أمام رين  ،1-1ليفقد آماله المنطقية بإحراز اللقب أمام
ليون وباريس سان جرمان.
ويحوم الشك حول مشاركة قائد الوسط المخضرم جيريمي
ت��والالن وجيفري كوندوغبيا بسبب اإلصابة ،ويملك جارديم
خيار الدفع الهجومي بالبلغاري ديميتار برباتوف أو أنطوني
مارسيال.

أ ّك����د رئ��ي��س االت���ح���اد اللبناني
لكرة القدم ،هاشم حيدر ،أن «قرعة
التصفيات ال��م��ؤه��ل��ة ل��ك��أس آسيا
والمونديال صعبة بالنسبة لمنتخب
لبنان» ،لكنه أضاف« :أنا شخصيا ً ال
أهتم لصعوبة أو سهولة المجموعة
ألن م��ن ينتظر ال��ح� ّ
�ظ ليضعه في
مجموعة سهلة أو صعبة هو ببساطه
ال يستحق التأهل بجدارة».
وأكد حيدر في حديث تلفزيوني:
«أهمية العمل لتخطي هذه الصعوبة
وال��ت��أه��ل ،عالمين أن م��ا حصل في
التصفيات السابقة يصعب تكراره
بسبب اخ��ت�لاف ال��ظ��روف األمنية
وال��م��ادي��ة ،فقد وصلنا إل��ى مرحلة
عدم القدرة على تأمين حتى مباراة
ودية للمنتخب ألسباب مادية ،لكنني
أتمنى النهوض وإعادة تكرار سيناريو
التصفيات السابقة ،خصوصا ً في
ظ�� ّل االه��ت��م��ام الكبير م��ن الجمهور
اللبناني بمنتخبه ،وحتى االهتمام
بالقرعة كان واسعاً ،وهو ما فاجأني
شخصياً».
أما في ما يتعلّق بمصير المدرب
اإليطالي الحالي جيوزيبي جيانيني
ق��ال حيدر« :نحن بصدد التحضير
لجلسة خاصة في االتحاد لمناقشة
موضوع المدرب الذي ينتهي عقده في
الصيف الحالي ،ولكن يجب التفكير
بمدرب جديد يتسلم المنتخب منذ
اآلن ليخوض التصفيات مع بدايتها».
وأضاف« :أيضاً ،يجب البدء بتحضير
المنتخب وتأمين المعسكرات له ،وكل
هذه البنود ستناقش خالل األيام بل
الساعات المقبلة كي نقدم للمنتخب
كل ما نستطيع تأمينه» ،خاتما ً في
ملف جيانيني« :أستطيع القول إن
صفحة جانيني م��ع المنتخب قد
طويت ،فال نيّة لدينا للتجديد له ،بل

إننا نريد إعطاء د ّم جديد للمنتخب».
وع���ن اس���م ال��م��درب ال��ب��دي��ل ق��ال
رئ��ي��س االت��ح��اد« :ل��م يتم ال��ت��داول
باسم أي مدرب وكل الكالم الذي قيل
واألسماء التي طرحت مجرد إشاعات،
لقد عرضت علينا أسماء مدربين كثر،
ونحن بصدد دراسة ملفاتهم الختيار
األنسب واألفضل بينهم».
أما بالنسبة لما قيل ويقال حول
م��وض��وع المراهنات والتالعب في
ال�����دوري ق���ال ح��ي��در« :ك��م��ا ج��رت
ال��ع��ادة ف��ي نهاية ك��ل م��وس��م ،يبدأ
الحديث والكالم عن هذا الموضوع،
وتبدأ االتهامات من األندية المهددة
بالهبوط واألن��دي��ة التي تفشل في
الصعود إلى الدرجة األولى لألندية
المنافسة واالتحاد بوجود مؤامرة».
وق��ال« :نعم ،شعرنا بوجود شبهة
في بعض المباريات ،ولكنها لم تكن
من بين مباريات الدرجة األولى ،وقد
كلّفتني اللجنة التنفيذية في االتحاد
بمتابعة الملف شخصيا ً بهدف ضمان

عدم وجود أي شبهة ،وعندما نتأكد
من أي شبهة مماثلة حول أي مباراة
سنتخذ أقصى العقوبات».
وأضاف« :المراهنات موجودة في
كل دول العالم ،وم��ا يهمنا هو عدم
تأثيرها في نتائج المباريات وهذا
األم���ر ل��م يثبت وج���وده ف��ي لبنان،
والجميع يعلم أن��ه عندما تأكدنا
م��ن ه��ذا األم��ر ف��ي ال��س��اب��ق ،اتخذنا
العقوبات الالزمة وه��ذا ما لم يجرؤ
عليه أي من الدول األخرى».
وأخيرا ً في ما يتعلق بانتخابات
المكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي،
ق���ال ح��ي��در« :ن��ح��ن ب��ص��دد إج���راء
اجتماعات مكثفة مع جميع األفرقاء
ك��ي نصل إل��ى التزكية واستبعاد
وجود أي صراع عربي حول المقاعد
في ظ ّل وجود  4مرشحين و 3مقاعد
حيث نأمل أن ينسحب أحد المرشحين
للوصول إل��ى التزكية ،واعتبر أن
حظوظ لبنان عالية جدا ً بالحصول
على مقعد».

بحروف من ذهب
مدرب العهد يحفر ا�سمه
ٍ

حمود :من المبكر الحديث عن م�ستقبلي
حفر مدرب فريق العهد محمود حمود اسمه في السجل
الذهبي لكرة القدم اللبنانية ،بعدما قاد «األصفر» للمرة
الثالثة إلى لقب ال��دوري اللبناني ،بعد موسمي – 2009
 2010و ،2011 – 2010وذلك بعدما كان الفريق قد أحرز
لقبه األول في موسم  2008 – 2007بقيادة مدرب وطني
أيضا ً هو فؤاد سعد.
وبإنجازه الجديد يقترن اسم المدرب الخلوق بفريق العهد،
الذي يدين لحمود بالعودة إلى سكة االنتصارات ،بعد موسم
رائع أكد فيه جدارته بزعامة الكرة اللبنانية ،مستعيدا ًهيمنته
المحلية التي فقدها منذ موسم  2010ـ  2011حين حقق
رباعية تاريخية ،بقيادة حمود نفسه ،بإحرازه ألقاب الدوري
والكأس وكأسي «النخبة» و«السوبر».
وقال حمود إن «اللقب الجديد جاء بعد جهد وتخطيط
وعمل دؤوب ت ّوج في مباراة األحد مع النجمة حيث جاء فوزنا
باللقب بعد مواجهة مع منافس رئيسي على اللقب هو فريق

خاصة».
النجمة ،ما أعطى الفوز والتتويج نكهة
ّ
أضاف حمود خالل حديثه لموقع «كورة» أن «حسم اللقب
قبل جولتين من نهاية الدوري يؤ ّكد ثبات عروض ونتائج
العهد ،وتط ّور أداء الفريق ،الذي خاض  9مباريات في إياب
الدوري من دون هزيمة ،حقق خاللها  8انتصارات متتالية».
وأكد حمود أنه من المبكر الحديث عن مستقبله مع العهد،
وقال« :سأرفع تقريرا ً شامالً في نهاية الموسم لإلدارة عن
تفاصيل وحيثيات الموسم الحالي ،وتصوري للموسم المقبل
بالنسبة للفريق ،وسنناقش مستقلبي مع نادي العهد بعد هذا
الموسم الرائع ،والذي أعتبره من أفضل المواسم في مسيرتي
التدريبية».
وقال حمود إن «اللقب الجديد ير ّتب مسؤوليات إضافية
على إدارة والعبي العهد ،خصوصا ً أن الفريق مقبل على
استحقاقات مهمة الموسم المقبل ،أهمها تمثيل لبنان قارياً ،ما
يفرض عليه تطوير قدراته وتعزيز صفوفه».

خطى واثقة لغولدن �ستايت و�شيكاغو بولز
على ملعب «أوراك���ل أري��ن��ا» أمام
 19586متف ّرجا ً ارت���دى معظمهم
سجل تومسون
القمصان الصفراء،
ّ
 26نقطة ونجم الفريق ستيفن كوري
 22نقطة ،وأضاف دريموند غرين 14
سجل نجم
نقطة و 12متابعة ،فيما ّ
بيليكانز أنتوني ديفيس  26نقطة
و 10متابعات ( 9محاوالت من أصل
 ،)22وأض���اف إري��ك غ���وردون 23
نقطة وتايريك إيفانز  16نقطة و10
متابعات و 7تمريرات حاسمة.
وسجل جيمي باتلر أعلى رصيد
ّ
ف��ي ال��ب�لاي ف��ي مسيرته عندما ّ
دك
سلة ميلووكي باكس بـ 31نقطة وقاد

شيكاغو بولز إلى فوزه الثاني على
التوالي .82-91
سجل
وف��ي الربع األخير لوحده
ّ
باتلر  14نقطة لبولز ثالث المنطقة
الشرقية ال��ذي حافظ على أفضلية
األرض ،علما ً بأنه ف��از في المباراة
األول��ى  91-103ويخوض يوم غ ٍد
الخميس والسبت المقبل المباراتين
الثالثة والرابعة على أرض ميلووكي
الذي خسر للم ّرة الثامنة في آخر 9
مباريات أم��ام خصمه في مجموعة
الوسط.
على ملعب «يونايتد سنتر» في
شيكاغو وأم���ام  21661متف ّرجاً،

أض���اف لبولز ال��م��و ّزع دي��ري��ك روز
 15نقطة و 9تمريرات حاسمة و7
متابعات على رغ��م ع��دم تسجيله
أيّ نقطة في الشوط األول ،والعب
االرت��ك��از الفرنسي يواكيم ن��واه 19
متابعة ،فيما ك��ان كريس ميدلتون
مسجل لميلووكي
( 22نقطة) أفضل
ّ
سادس المنطقة الشرقية.
وبعد ّ
تأخر بولز  71-74في الربع
األخ��ي��ر ،تسلم باتلر زم��ام المبادرة
وحمل فريقه على كتفيه بتسجيله
 14نقطة بينها  9نقاط ضمن سلسلة
من  13نقطة متتالية وضعت بولز في
تقدّم مريح بفارق  10نقاط.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1أديب وصحافي لبناني إنتقد السياسة العثمانية
أعدم مع شهداء قافلة دمشق
2 .2والية أميركية ،ألطخه بالعار
3 .3بلدة لبنانية ،جزيرة بريطانية تجاه اسكتلندا
4 .4يص ّوت الذباب ويطنّ  ،من القوارض ،إقتربت من
5 .5نداعب ،جزيرة أندونيسية
6 .6للتأوه ،وضعاه خلسة ،خالف شيطان
7 .7مصيبة ،كتاب ألرسطو ،حرف عطف
8 .8يقعدان ،قطعه
9 .9يدعمان ،يطلق عليك عند الوالدة
1010أطول أنهر فرنسا ،أهب ،مقياس مساحة
1111أشاهدكما ،أعلم باألمر
1212فرمنا فرما ً ناعماً ،نتجلّد على األمر

1 .1أديب أميركي راحل له مسرحيات تعبيرية منها «آنا
كريستي»
2 .2عاصمة الهند ،حلية تلبس في اليد
3 .3خالف نشرنا الثياب ،مدينة إسبانية
4 .4أشار باليد ،أحصى ،حيطان
5 .5حرف نصب ،مدينة سويدية ،حرف أبجدي مخفف
6 .6نحسد اآلخرين على نعمتهم ،حدبة على ظهر البعير
7 .7يح ّذرنا ،جزيرة بريطانية
8 .8ساقطا ً في اإلمتحان ،صاحب عمل مبدع
مس ،غيوم
9 .9يرشدّ ،
1010مصابيح ،مدينة إيرانية ،جوهر
1111اإلله القمر لدى السومريين ،إختراع
1212فيه ،تف ّوضه ،مدينة فرنسية

7

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،857691432 ،196234587
،512473968
،243857196
،369518724
،478926315
،924165873
،635789241
781342659

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1راس االنوف ،ان  ) 2سمان،
ل���س ،ري��ت��ا  ) 3اي ،اه��م��ال��ه��ا ) 4
لندندري ،ومأت  ) 5ايد ،رصدنا ) 6
ابن ،ودها ،اما  ) 7التينا ،نان  ) 8غد،

تابوتي ،فم  ) 9فريد ،تل ،مايا ) 10
ارسمكم ،هان  ) 11السبت ،واعدتي
 ) 12نار ،ريميني.
عموديا:
 ) 1رسالة الغفران  ) 2امين،
ب��درا ،ال  ) 3س��ا ،دان��ت ،ياسر ) 4

اناني ،يتدرب  ) 5هددونا ،ستر ) 6
المر ،دابتم  ) 7نسايره ،ولكوم ) 8
صانت ،ماي  ) 9فرهود ،ايم ،عن 10
) يامنان ،اهدي  ) 11ات ،اام ،فيات
 ) 12نامت ،المانيا.

 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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Last Knights
فيلم تشويق بطولة كليف أون
م��ن اخ��راج ك��ازواك��ي كيريا .مدة
ال �ع��رض  115دق �ي �ق��ة،ABC( .
اب��راج ،سيتي كومبلكس ،سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

Barely Lethal
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة صوفيا
تورنر من اخ��راج كالي نيومان.
مدة العرض  96دقيقة،ABC( .
الس س � ��ال� � �ي� � �ن � ��اس ،ف� ��وك� ��س،
غاالكسي).

The Longest Ride
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب� �ط ��ول ��ة ب��ري��ت
روب��رت �س��ون م��ن اخ� ��راج ج��ورج
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
تسيتلين .مدة العرض  78دقيقة.
(سينما سيتي ،ف��وك��س،ABC ،
غاالكسي ،سينمال).

سلم إلى دمشق
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة ع��زت ابو
جبل من اخراج محمد ملس .مدة
العرض  95دقيقة( .أمبير).

Fast and Furious 7
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة دواي ��ن
جونسون وبول ووكر من اخراج
جايمس وان .م��دة العرض 140
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،ابراج،
ديونز ،سينمال ،فوكس).

