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مونديال روسيا 2018

الفورموال 1

هالكنبرغ وماسا األسرع
في روسيا

بداية كارثية لألرجنتين في التصفيات المونديالية
بـغـيــاب نـجـمــه لـيــونـيــل مـيـســي ،فشل
امل ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ـنــي ب ــال ـف ــوز على
أرضـ ــه أمـ ــام اإلك ـ ـ ـ ــوادور ،فـسـقــط ،2-0
ضمن الجولة األول ــى مــن التصفيات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة امل ــؤه ـل ــة إل ــى
مونديال روسيا .2018
ّ
وكان منتخب «التانغو» يمني النفس
َّ
بانطالقة قــويــة للتصفيات ،عــل ذلك
ي ـخ ـف ــف مـ ــن خـ ـس ــارت ــه ن ـه ــائ ــي كــوبــا
أميركا أمام تشيلي في تموز املاضي،
لكن متاعبه بدأت في منتصف الشوط
األول حني تعرض مهاجمه سيرجيو
ـزق فــي العضلة
أغــويــرو إلصــابــة بـتـمـ ٍ
الخلفية ،فخرج من املباراة التي كانت
فــي طريقها نحو تـعــادل سلبي ،لكن
اإلك ـ ـ ـ ــوادور سـجـلــت ه ــدف ــن ف ــي مــدى
دقـيـقـتــن :األول بــرأس ـيــة لفريكسون
ايــرازو ( ،)81والثانية إثر متابعة من
مـســافــة قــريـبــة مــن فيليبي كايسيدو
ب ـعــد ت ـمــريــرة عــرض ـيــة م ــن أنـطــونـيــو
فالنسيا (.)82
بدورها ،حسمت تشيلي بطلة أميركا
الـجـنــوبـيــة مــواجـهـتـهــا م ــع ال ـبــرازيــل
بنتيجة  ،0-2محققة أول فــوز عليها
منذ عام .2000
وخ ــاض ــت الـ ـب ــرازي ــل امل ـ ـبـ ــاراة بـغـيــاب

نجمها نيمار املــوقــوف لتعديه على
الـحـكــم خ ــال كــوبــا أم ـيــركــا األخ ـي ــرة.
وان ـت ـظــرت تشيلي حـتــى الــدقـيـقــة 72
ليفتتح لها إدواردو فارغاس هدافها
ف ــي كــوبــا أم ـيــركــا الـتـسـجـيــل ،قـبــل أن
يـ ّ
ـوج ــه م ـه ــاج ــم أرس ـ ـنـ ــال ألـيـكـسـيــس

َّ
حل سائق «فورس إنديا» األملاني نيكو
هالكنبرغ في املركز األول في التجارب
الحرة االولى لجائزة روسيا الكبرى ،وهي
املرحلة الـ  15من بطولة العالم لسباقات
سيارات الفورموال ّ ،1
متقدمًا على مواطنيه
سائقي مرسيدس نيكو روزبرغ ،وفيراري
سيباستيان فيتيل.
وسجل هالكنبرغ  1.44.355دقيقة ،مقابل
 1.44.407دقيقة لروزبرغ ،و 1.44.986دقيقة
لفيتيل.
وجاء سائق فورس إنديا اآلخر املكسيكي
سيرجيو بيريز رابعًا بـ  1.45.146دقيقة ،يليه
سائق «ريد ُبل» األوسترالي دانيال ريكياردو
َّ
بـ  1.45.233د .وحل بطل العالم ومتصدر
الترتيب العام البريطاني لويس هاميلتون
سائق مرسيدس سابعًا بزمن .1.45.691
وفي التجارب ّ
الحرة الثانية ،كان املركز
االول من نصيب سائق وليامس مرسيدس
البرازيلي فيليبي ماسا بزمن  2.00.458د
أمام فيتيل ( 2.00.659د) ،وسائق وليامس
الفنلندي فالتيري بوتاس بـ  2.00.688د.
ّ
وحل الهولندي ماكس فيرشتابن (تورو
روسو) في املركز الثالث بـ  2.00.806د.
وتقام التجارب الرسمية اليوم الساعة 15.00
بتوقيت بيروت ،والسباق غدًا الساعة .14.00

ّ
والتفوق على
أن تغلبت على البرازيل،
ّ
منتخب قوي شكل لنا متاعب كثيرة
ف ــي األع ـ ـ ـ ــوام امل ــاضـ ـي ــة ،وهـ ـ ــذا يـعـنــي
الكثير».
في املقابل ،تخطت األوروغواي غياب
نجميها لــويــس ســواريــز واديـنـســون
ك ــاف ــان ــي ب ــداع ــي اإلي ـ ـقـ ــاف وص ـعــوبــة
خوض مباراتها على ّ
علو شاهق في
البــاز وعــادت بفوز ثمني من بوليفيا
 ،0-2س ـج ـل ـه ـم ــا امل ـ ــدافـ ـ ـع ـ ــان م ــارت ــن
كاسيريس ( )9ودييغو غودين (.)68
وح ــذت حــذوهــا ال ـبــاراغــواي بالعودة
من فنزويال بالفوز عليها  ،0-1سجله
درليس غونزاليس قبل نهاية املباراة
بخمس دقائق.
وح ـق ـقــت كــولــومـبـيــا فـ ــوزًا الف ـتــا على
الـبـيــرو ثالثة أمـيــركــا الجنوبية ،0-2
سجلهما تـيــوفـيـلــو غــوتـيـيــريــز ()36
واي ــدي ــون ك ــاردون ــا ( .)90وغـ ــاب عن
ال ـل ـق ــاء ن ـج ــم ري ـ ـ ــال م ــدري ــد خــامـيــس
رودريغيز بداعي اإلصابة.
وتـشــارك  10منتخبات فــي تصفيات
أميركا الجنوبية ،وتتأهل املنتخبات
األربعة األولى مباشرة إلى النهائيات،
على أن يخوض الخامس ملحقًا مع
أوقيانيا.

ســانـشـيــز ال ـضــربــة الـقــاضـيــة ألبـطــال
الـ ـع ــال ــم خـ ـم ــس مـ ـ ـ ــرات ف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة
األخيرة.
وأش ـ ــاد مـ ــدرب تـشـيـلــي األرجـنـتـيـنــي
ً
خورخي سامباولي بهذا الفوز قائال:
«أنــا سعيد للغاية ،ألنــه لم يسبق لي

حققت تشيلي اول فوز على البرازيل منذ عام ( 2000أ ف ب)

استراحة

أصداء عالمية
ّ
لجنة االخالق تكذب محامي بالتر
ّ
كذبت لجنة االخالق املستقلة التابعة لالتحاد
الدولي لكرة القدم امس محامي الرئيس
املوقوف السويسري جوزف بالتر ،مؤكدة
االستماع اليه قبل ايقافه.
وقال متحدث باسم اللجنة انه جرى
االستماع الى بالتر قبل قرار ايقافه عن
مزاولة اي نشاط خاص بكرة القدم ملدة 90
يومًا «خالفًا ملا يؤكد محاموه» .واضاف:
«جرى االستماع الى بالتر بوجود محاميه
في االول من تشرين االول» ،اي قبل اسبوع
من قرار ايقافه ،الذي استأنفه اول من امس،
طالبًا االستماع اليه لكي يعرض كامل
تفاصيل القضية امام اللجنة االخالق ،وقد
نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» االميركية
عن شخص مقرب من السويسري ان االخير
علم بقرار ايقافه بعدما نشر في وسائل
االعالم.
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ليفربول ّ
يقدم كلوب
ّ
قدم ليفربول االنكليزي مدربه االملاني يورغن
كلوب أمس ،حيث وصف االخير نفسه
مؤتمر صحافي له
بـ»املدرب العادي» ،في اول
ٍ
في «انفيلد رود».
وقال كلوب« :انا شخص عادي من منطقة
الغابة السوداء .ال اقارن نفسي باملدربني
النوابغ في تاريخ هذا النادي».

أفقيا
 -1جزيرة أميركية وسط مدينة نيويورك يصلها بأحياء املدينة عدد من الجسور واألنفاق
ومشهورة بناطحات السحاب – ضمير منفصل –  -2خوف – أسطول ضخم ال ُيقهر أرسله
فيليب الثاني ملك إسبانيا لغزو إنكلترا فأغرقته العواصف عام  -3 – 1588ماركة سيارات
– خاصم ّ
قلب اإلنــاء على رأسه – نوع من الحمام ّ
أشد الخصومة – َ -4
البري أكدر اللون فيه
بياض فوق ذنبه –  -5حيوانات ّ
البر – بحر داخلي بني إيران وروسيا كان ُيعرف ببحر الخزر
–  -6نبني املنزل – للتعريف –  -7بيت العنكبوت – رافعة سيارات باألجنبية – كنية إسم أو
شخص – ّ -8دل بإصبعه على مكان ّ
معي – عكسها أكلة لبنانية دسمة –  -9كأس من املاء –
شاي باألجنبية –  -10كاتب لبناني راحل له أسماء املدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيها

عموديًا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

بنزيما لن يلعب امام الدنمارك
لن يلعب املهاجم الفرنسي كريم بنزيما
مع منتخب بالده في مباراته الودية ضد
الدنمارك غدًا ،وذلك بسبب اصابة في اوتار
ركبته اليسرىّ ،
تعرض لها في املباراة امام
ارمينيا ( )0-4التي سجل فيها هدفني.

مشاهير 2118

حلول الشبكة السابقة

1

 -1الرياض – دكا –  -2حج – غونكور –  -3قدموس – بن –  -4هوالكو –  -5عامل – سوديت – -6
ال – فر – بيار –  -7تغم – شراع –  -8يال – ور – لن –  -9فال – هم – مها –  -10مضيق ماجالن

عموديًا
 -1قاعات – فم –  -2لحد – الغياض –  -3رجمهم – مالي –  -4وولف –  -5أغسل – رش – هم –  -6ضو
– اس – روما –  -7نيكوبار –  -8دك – وديع – مل –  -9كوب – يا – لها –  -10ارنست رينان

حل الشبكة 2117

شروط اللعبة

 -1عاصمة دولــة عظمى – وكالة أنباء عربية ّ –  -2مقدم برامج لبناني راحــل ُعــرف بظريف
ّ
ويتسع – صوت الطفل إذا بكى – من ال يعرف
لبنان –  -3عالجت الرغيف على يديها لكي يرق
ّ
صواني نقشت فيه وجوه
الكتابة وال القراءة –  -4موقع سياحي في أميركا كناية عن سفح
ّ
كبيرة تمثل بعض رؤساء الواليات املتحدة –  -5برج باألجنبية – دق الجرس – راحة اليد –
 -6نرمي بالسهام – إحساس –  -7بيوت ودور – إلهي وخالقي –  -8ضمير متصل – عاصفة
بحرية – للنفي –  -9دلك سطح البيت القديم بآلة ملنع ّ
تسرب املياه – من الحجارة الكريمة
–  -10مخرجة أفالم وكليبات وممثلة لبنانية

أفقيا

رياضة

21

إعداد
نعوم
مسعود
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7

8

9

10

11

الخليفة العباسي الخامس ُيعتبر من أشهر الخلفاء العباسيني .إستعمل
الرقة عاصمة له وأنشأ بما ُيعرف ببيت الحكمة في بغداد ّ
ّ
وزودهــا بأعداد
كبيرة من الكتب  = 10+1+9+7+6اللذيذ الطعم ■  = 5+4+8نهر فرنسي ■
 = 3+2+11بيت ومنزل

حل الشبكة الماضية :ألكسندر دوما

لقب مبكر لزاركو في «موتو »2
حصل الفرنسي يوهان زاركو (كاليكس)
على لقب فئة «موتو  »2في بطولة العالم
للدراجات النارية قبل خوضه جائزة اليابان
الكبرى ،وهي املرحلة الـ  ،14بعد انسحاب
منافسه االساسي بطل العام املاضي
االسباني استيف رابات (كاليكس) ،بسبب
كسر في كوعه االيسر تعرض له خالل
التمارين االثنني املاضي.

