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• كرة المضرب •
فالشينغ ميدوز :انتصارات سريعة لفيديرر وكاليسترز وشارابوفا
ف������ي ال������وق������ت امل�����ن�����اس�����ب ح����ي����ث أك����د
جهوزيته مل��واج��ه��ة ب��رش��ل��ون��ة .الكل
اآلن في العاصمة اإلسبانية يترقب
م���ش���اه���دة «ك����روي����ف ك����روات����ي����ا» ف��ي
امل��ي��دان ،وعلى أي األح���وال ان كانت
اإلط�لال��ة االول��ى ملودريتش ستكون
م���ن م��ق��اع��د ال���ب���دالء او م��ن��ذ ص��اف��رة
ال����ب����داي����ة ،ف�����إن ل����ق����دوم ه�����ذا ال�ل�اع���ب
إض��اف��ة ك��ب��ي��رة لتشكيلة م��وري��ن��ي��و.
ف��ن��اه��ي��ك ع��ن ال��ح��ل��ول ال��ك��ث��ي��رة التي
ب��إم��ك��ان م��ودري��ت��ش ان يقدمها عبر
م��ه��ارت��ه ال��ك��ب��ي��رة وق���درات���ه ال��ع��ال��ي��ة،
فإن قدومه سيرفع ال شك من وتيرة
أداء الع����ب����ي ال�����وس�����ط ف�����ي ال���ف���ري���ق
(ب��اس��ت��ث��ن��اء «امل���ق ّ���دس» كريستيانو
رون��ال��دو) املهددين بفقدان مركزهم
لصالح ال�لاع��ب ال��ك��روات��ي وتحديدًا
مسعود اوزيل الذي بدا فاقدًا للياقة
البدنية بشكل ك��ام��ل ف��ي اإلط�ل�االت
االولى.
ومهما يكن من أمر ،فما هو مؤكد أن
الليلة ستكون مشتعلة ف��ي مدريد.
ليلة ستنبىء ،ال شك ،بما يخبئه لنا
ه��ذا املوسم من إث��ارة بني الغريمني
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د امل��ح��ل��ي ورب���م���ا على
الصعيد القاري.

أصداء عالمية
املرشحون للكرة الذهبية
في  30أيلول املقبل

استهل السويسري روج��ي��ه فيديرر املصنف اول
حملته في بطولة الواليات املتحدة املفتوحة ،رابع
البطوالت االربع الكبرى لكرة املضرب على مالعب
«فالشينغ ميدوز» ،بفوزه على االميركي دونالد
يونغ  3-6و 2-6و 4-6في الدور االول.
ويلتقي فيديرر في الدور املقبل مع االملاني بيورن
ف��او املصنف  83والفائز على البلجيكي مكسيم
اوتوم  2-6و 6-4و 4-6و.6-7
ويسعى ال��س��وي��س��ري ال��ى اح���راز اللقب االميركي
ل��ل��م��رة االول������ى م��ن��ذ ع����ام  2008وه����و ح��ق��ق ف���وزه
الثاني والستني في  69مباراة في هذه البطولة.
واع���ت���ب���ر ف���ي���دي���رر ان ال���خ���ط���ر ال��ح��ق��ي��ق��ي ي��ت��م��ث��ل
ب��ال��ص��رب��ي ن��وف��اك ديوكوفيتش،
وهو قال« :نوفاك هو حامل اللقب
واكثر الالعبني فوزًا بااللقاب على
املالعب الصلبة حيث ّ
يقدم افضل
ع��روض��ه وهزمني م��رات ع��دة في
اآلونة االخيرة (اربع مرات املوسم
امل���اض���ي) .ل��ك��ن ف��ي��دي��رر ن��ج��ح في
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى دي��وك��وف��ي��ت��ش في
آخ�����ر م���ب���ارات�ي�ن ج��م��ع��ت ب��ي��ن��ه��م��ا
اخ�����ي�����رًا ف�����ي وي����م����ب����ل����دون ودورة
سينسيناتي قبل اسبوعني.
ولم يجد البريطاني اندي موراي
املصنف ثالثًا صعوبة في تخطي
ال���روس���ي ال��ي��ك��س ب��وغ��وم��ول��وف
 2-6و 4-6و ،1-6رغ����م م��ع��ان��ات��ه
من تقلصات عضلية طوال فترة

رياضة السيارات
كوبيتسا شارك في تجارب ّ
سرية لفورد!

امل���ب���اراة .ول����دى ال��س��ي��دات ،ت��خ��ط��ت ال��ب��ي�لاروس��ي��ة
ف��ي��ك��ت��وري��ا أزاري���ن���ك���ا ح��ام��ل��ة ال��ل��ق��ب م��ن��اف��س��ت��ه��ا
ال��روس��ي��ة ال��ك��س��ن��درا ب��ان��وف��ا بسهولة ب��ال��غ��ة 0-6
و.1-6
واستهلت البلجيكية املخضرمة كيم كاليسترز
اولى مبارياتها في آخر بطولة تشارك فيها قبل
االع���ت���زال ال��ن��ه��ائ��ي م��ج��ددًا ب��ف��وزه��ا ال��س��ري��ع على
االميركية الشابة فيكتوريا دوفال ( 16عامًا) 3-6
و 1-6في  51دقيقة.
ً
وت��م��ل��ك ك�لاي��س��ت��رز س��ج�لا ن��اص��ع��ًا ف���ي فالشينغ
ميدوز بفوزها بثالثة القاب كبيرة من اصل اربعة
في نيويورك اعوام  2005و 2009و ،2010وهي لم
تخسر في البطولة األميركية منذ
نهائي عام  2003ضد مواطنتها
ج����وس����ت��ي�ن ه����ي����ن����ان اي ف������ي 22
م�����ب�����اراة م���ت���ت���ال���ي���ة ،ع���ل���م���ًا ب��أن��ه��ا
غ��اب��ت ع���ن خ��م��س م���ن ال��ن��س��خ��ات
الثماني االخيرة بسبب االصابة
واع���ت���زال���ه���ا ل���ف���ت���رة س��ن��ت�ين ب��ع��د
انجابها ابنتها جادا.
وحققت الروسية ماريا شارباوفا
املصنفة ثالثة فوزًا سريعًا ايضا
على املجرية ميليندا شينك 2-6
و 2-6في  50دقيقة ،واالمر ينطبق
ع����ل����ى االوس�����ت�����رال�����ي�����ة س���ام���ان���ت���ا
ستوسور حاملة اللقب بفوزها
ع��ل��ى ال��ك��روات��ي��ة ب��ت��را م��ارت��ي��ت��ش
 1-6و.1-6

يبدو ان سائق سباقات سيارات الفورموال 1
البولوني روبرت كوبيتسا سيدحض جميع
األقاويل التي اشارت الى نهاية مسيرته عقب
الحادث الذي ّ
تعرض له في احد الراليات سابقًا،
وبشكل
اذ كشفت مصادر صحافية أمس انه
ٍ
سري جدًا ّ
جرب كوبيتسا سيارة فورد
فييستا «دبليو آر سي» في فرنسا الشعر
املاضي .وهذه التجربة كانت االولى للبولوني
بعد غياب دام ألكثر من  18شهرًا ،وهو كان
على منت سيارة فورد ملدة اربعة ايام حيث قام
بتجربة السيارة على احدى الحلبات الواقعة
في وسط فرنسا وتحديدًا في ريمس .وقاد
كوبيتسا السيارة بمشاركة سائقي فريق فورد
املنافس في بطولة العالم للراليات ياري ماتي
التفاال وبتر سولبرغ ،وقد كشف احد املديرين
التقنيني في فورد أن السائق الثالث الذي اجرى
ّ
التجارب املذكورة كان كوبيتسا وقد تكتم على
املوضوع ولم يرغب بإبالغ أحد بمشاركته في
هذه التجارب ّ
السرية.وتردد أيضًا أن كوبيتسا
دفع جميع النفقات من ماله الخاص ،في حني
أوضحت مصادر تابعة لفريق فورد أن نصائح
البولوني كانت مفيدة جدًا في الحصول على
الخصائص املثالية للسيارة ،علمًا ان رئيس
الفريق مالكولم ويلسون رفض التعليق على
املوضوع معتبرًا انها كانت تجارب خاصة وهو
ليس مستعدًا للتعليق عليها.

كاليسترز فائزة على دوفال (أ ف ب)

استراحة
41 72 0 6 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 2 0 6

سيعلن االتحاد الدولي لكرة القدم
«ال��ف��ي��ف��ا» أس��م��اء امل��رش��ح�ين للفوز
بجائزة ال��ك��رة الذهبية لعام ّ 2012
ف���ي  30أي���ل���ول امل��ق��ب��ل .وي���ت���وق���ع ان
ينحصر السباق الى اللقب الفردي
األغلى في العالم بني االرجنتيني
ل���ي���ون���ي���ل م���ي���س���ي ال���������ذي ت ّ
���������وج ب��ه
ف����ي ال����ع����ام امل�����اض�����ي ،وال���ب���رت���غ���ال���ي
كريستيانو رون���ال���دو ،واالس��ب��ان��ي
أندريس إينييستا.

املنشطات موجودة في بطولة
أميركا املفتوحة
ص ّ
�������رح االم����ي����رك����ي ج���ي���م���س ب�لاي��ك
ب���أن ك���رة امل��ض��رب م��ث��ل ال��ري��اض��ات
����وج����د
األخ���������������رى «وب������ال������ت������أك������ي������د ي ّ
العبون يستخدمون م��واد منشطة
ل�����ل�����أداء» .ل���ك���ن ب��ل�اي����ك ي���ش���ع���ر ب���أن
ال��س��ل��ط��ات ت��ف��ع��ل ك���ل م���ا تستطيع
لضمان ان تكون الرياضة نظيفة،
وه������و ق��������ال« :أن��������ا واث��������ق ان ه���ن���اك
الع���ب�ي�ن ي��س��ت��خ��دم��ون امل��ن��ش��ط��ات،
وس�������ي�������ت�������ج�������اوزون ال������ف������ح������وص»،
وأض�������������اف« :ف�������ي ظ������ل وج���������ود 1.9
مليون دوالر للفائز ببطولة اميركا
املفتوحة ،سيحاول ال��ن��اس ايجاد
طريقة للحصول عليها».

ناد بوسني يطالب بـ  %0.5من
ٍ
صفقة مودريتش
طالب املدير العام لنادي زرينسكي
موستار البوسني ،داركو ماريتش
ب��ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ن��س��ب��ة  %0.5من
قيمة صفقة انتقال العبه السابق
ال�����ك�����روات�����ي ل����وك����ا م����ودري����ت����ش م��ن
توتنهام هوتسبر اإلن��ك��ل��ي��زي إلى
ري��ال مدريد اإلسباني ،وق��ال« :لنا
ال�����ش�����رف ب�������أن م�����ودري�����ت�����ش ق��ض��ى
ع��ام��ًا ف���ي ن���ادي���ن���ا .وف��ق��ًا ل��ل��ق��وان�ين،
ف���إن زري��ن��س��ك��ي ل��ه ال��ح��ق ف��ي نسبة
 %0.5من إجمالي الصفقة» .وكان
م��ودري��ت��ش ق��د ت ّ���وج م��ع زرينسكي
ع��ام  ،2003وه��و في الثامنة عشرة
م���ن ع���م���ره ،ب��ل��ق��ب الع����ب ال���ع���ام في
دوري البوسنة والهرسك.

أفقيا

 -1ال��ف��ن��ون الشعبية ل���دى ال��ب��ل��دان أو مجموعة ال��ف��ن��ون ال��ق��دي��م��ة وال��ق��ص��ص وال��ح��ك��اي��ات
واألساطير املحصورة بمجموعة سكانية معينة في أي بلد من البالد –  -2مطرب سوري
شهير –  -3رجاء – أرجوك باألجنبية –  -4عائلة أديب فرنسي راحل – عائلة مطرب سوري
شهير – أص��ل البناء –  -5بلدة لبنانية بقضاء زحلة وأخ��رى تحمل نفس اإلس��م بقضاء
املنية الضنية – راي��ة وب��ي��رق –  -6رئيس ال��ق��وم – م��ش��روع س ّ��د مائي بقضاء جزين – -7
ّ
الشك –  -8للتفسير – مدينة سورية –  -9دولة عظمى – منخفض
اهتدى واستقام – خالف
باألجنبية –  -10من أيام األسبوع – موقد النار

عموديًا
 -1الثبات واملكانة والرسوخ –  -2جزيرة صغيرة بوسط املحيط الهندي شرقي مدغشقر
ّ
تشتهر ب��ال��زراع��ة وال��س��ي��اح��ة –  -3زم��ن م��ن أزم��ن��ة السنة – ف ّ���رق وش��ت��ت القطيع – شتم
ول��ع��ن – ّ -4
تهيأ للحملة ف��ي ال��ح��رب – أغنية ل��ودي��ع الصافي – يستخرج م��ن الزيتون
–  -5خ��ال��ط وع���رف ال��ب��اط��ن أو م��رت��دي��ًا ثيابه بالعامية – إس��م م��وص��ول –  -6ق��ري��ة ج ّ��دة
ّ
هندي
فيروز في مسرحية ميس الريم – للنفي –  -7عموم الناس – حكيم وفيلسوف
ّ
ألف بالسانسكريتية مقدمة كتاب كليلة ودمنة وأهداها لدبشليم امللك –  -8طعن بإبرة –
إحدى مدن فلسطني الكبرى قديمًا يشكل اليهود اليوم السواد األعظم من سكان املدينة
ّ
بعد تهجير أهلها العرب في ح��رب  1948الذين انتقل الكثير منهم ال��ى قطاع غ��زة – -9
ّ
الشك والتهمة –  -10من األزهار – مأوى الدجاج
متشابهان –

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ���ان���ات ص���غ���ي���رة .م���ن ش���روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال��خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1مجلس النواب –  -2رودريغيز –  -3آر – ان – واهب –  -4دجاج – أكلوا –  -5أيل – عفا – بل –  -6الباز
– سورا –  -7مخل – ّ
تب –  -8الكفيف –  -9نهار – أثينا –  -10يورغو شلهوب

عموديًا

 -1مراد الثاني –  -2جورجيا – لهو – ّ -3لد – البركار –  -4سراج – فرغ –  -5أين – عزمي –  -6غل – اف
ّ
– خفاش –  -7نيوكاسل – ثل –  -8وزال – تيه –  -9هوبرت – نو –  -10باب األبواب
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إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1206
7

8

9

10

11

ّ
إشتهر ّ
بريطانيا ّ
بمراسالته مع
قدم أكثر
.)1949العربية.
السينما
(-1862
بدنجوان
في مصر
لقب
()2011-1921
األعلى لملك
الممثلمصري
ممثل
العديد من الثنائيات
العالميةفياألولى
والتلفزيون .شارك
السينماخالل الحرب
في بن علي
حسين
مكةعمل
مائتي
شريف
من
سهل
باألجنبية ■
= 11+4+9
أحزان= ■اآلن
10+9+8
= 7+10+5+1
خالف■ اليمين ■
الصوت
= 4+3+2+7+6+5
 = 3+8+2+6طائر حسن
الناجحة
 = 11+1حرف نصب
الفهم
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