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تصفيات آسيا

دوري أبطال أفريقيا

منتخب سوريا من دون مدرب

مشوار صعب لألهلي الى جنوب أفريقيا
ي�ن�ط�ل��ق األه �ل��ي امل �ص��ري ف��ي رح�ل��ة
حسم اللقب الثامن في دوري أبطال
افريقيا لكرة القدم عندما يحل على
اورالن��دو بايرتس الجنوب افريقي
ف��ي ذه� ��اب ال �ن �ه��ائ��ي ال �ي��وم ال�س�ب��ت
عند الساعة  20.30بتوقيت بيروت
في سويتو.
وج� � � ��اء ان� � �ج � ��از األه� � �ل � ��ي ب ��وص ��ول ��ه
ل� �ل� �ن� �ه ��ائ ��ي ل� �ل� �م ��رة ال� �خ ��ام� �س ��ة ف��ي
ث �م��ان��ي س �ن��وات خ�ل�اف��ا ل�ل�ت��وق�ع��ات
ف��ي ظ��ل ت��وق��ف امل �ن��اف �س��ات املحلية
لعدم استقرار االوض��اع السياسية
واالمنية في البالد ،ما حرمه فرصة
ال �ل �ع��ب ب��ان �ت �ظ��ام .وت� �ج ��اوز االه �ل��ي
ع ��دة ع�ق�ب��ات ل�ي�ح��رز ال�ل�ق��ب االخ�ي��ر
بعد مجزرة بورسعيد.
وس� � �ب � ��ق ل �ل�اه � �ل� ��ي ان واج� � � � ��ه ص��ن
داون ��ز ال�ج�ن��وب اف��ري�ق��ي ف��ي نهائي
 2001عندما اح��رز لقبه الثالث في
املسابقة.
ام ��ا اورالن � ��دو ب��اي��رت��س ب�ط��ل 1995
على حساب اسيك ميموزا العاجي،
ف�ي�ع�ت�ب��ر االق � ��ل ح �ظ��ا ف ��ي ال �ن �ه��ائ��ي
ع �ل ��ى ح� ��د ق � ��ول م� ��درب� ��ه روج � � ��ر دو
س��ا ،وذل��ك بعد تأهله على حساب
الترجي التونسي «ستكون مباراة
صعبة ،الن�ه��م م��ن ب�ين اق��وى الفرق
ف��ي اف��ري�ق�ي��ا وه ��و ن ��ادي ال �ق��رن في
ال� � �ق � ��ارة .ل �ق ��د ف� � � ��ازوا ب �ك ��ل االل� �ق ��اب

ل�ك��ن علينا ان نتخطى ال�ح��واج��ز».
ورأى م��درب االه�ل��ي محمد يوسف
ال� ��ذي ح��ل ب ��دال م��ن ح �س��ام ال �ب��دري
هذا املوسم ان «مباراة اورالندو هي
االهم في مسيرتي وفي عامي االول
كمدير فني لالهلي .نمتلك عناصر
خبرة امثال محمد ابو تريكة ووائل
جمعة واحمد فتحي وعماد متعب

وس �ي��د م �ع��وض مل��واج�ه��ة اورالن� ��دو
القوي».
وس �ي �ك��ون ح � ��ارس االه� �ل ��ي ش��ري��ف
اكرامي جاهزا لخوض امل�ب��اراة الى
ج��ان��ب م�ح�م��د اب ��و ت��ري �ك��ة وح �س��ام
عاشور ورامي ربيعة.
ول � ��دى ب��اي��رت��س ،ي �ت��وق��ع ان ي�ك��ون
الع � ��ب ال� ��وس� ��ط س �ي �ف �ي �س��و م�ي�ي�ن��ي

العب األهلي محمد أبو تريكة خالل اللقاء مع كوتون سبور في نصف النهائي (أ ف ب)

أخبار رياضية
اليوم األول من فروسية
قفز الحواجز

ب��ات منتخب سوريا االول لكرة القدم دون مدرب
بعد استقالة مدربه انس مخلوف وعدم الوصول
الى اتفاق رسمي مع ن��ادي القوة الجوية العراقي
على اع ��ارة م��درب��ه ال �س��وري ح�س��ام السيد لقيادة
منتخب سوريا في مبارياته املتبقية في تصفيات
كأس االمم االسيوية.
وك ��ان م�خ�ل��وف ق��د اس�ت�ق��ال ب�ع��د خ �س��ارة منتخب
س��وري��ا ام ��ام س�ن�غ��اف��ورة  2-1ف��ي ال�ج��ول��ة الثالثة
من منافسات املجموعة االولى من تصفيات كأس
آسيا املقررة نهائياتها في استراليا  ،2015فكان
أن أعلن اتحاد الكرة السوري على موافقة حسام
ال�س�ي��د م ��درب ف��ري��ق ال �ق��وة ال�ج��وي��ة ال �ع��راق��ي على
ق�ي��ادة املنتخب ف��ي مبارياته ال�ث�لاث املتبقية في
التصفيات على سبيل االعارة.
وك��ان��ت م �ص��ادر مطلعة اش ��ارت ال��ى ع��دم موافقة
ال � �ن ��ادي ال� �ع ��راق ��ي ع �ل��ى اع� � ��ارة م ��درب ��ه م �م��ا أوق ��ع
ات�ح��اد ال�ك��رة ال �س��وري ف��ي ح��رج كبير واع ��اده الى
نقطة ال�ص�ف��ر ف��ي عملية اخ�ت�ي��ار امل ��درب املناسب
خصوصا ان معظم املدربني املعروفني مرتبطون
مع اندية خارج سوريا.
وي��ذك��ر ان منتخب س��وري��ا سيلتقي م��ع نظيريه
السنغافوري والعماني على التوالي يومي  15و19
تشرين الثاني ال�ج��اري ف��ي ط�ه��ران ف��ي الجولتني
الرابعة والخامسة من تصفيات املجموعة على ان
يختتم مبارياته بقاء االردن في عمان في الخامس
من شهر اذار .2014
ويحتل منتخب س��وري��ا امل��رك��ز ال��راب��ع االخ�ي��ر في
مجموعته برصيد نقطة واح ��دة ،مقابل  7نقاط
لعمان املتصدرة و 5نقاط لسنغافورة.
(أ ف ب)

ج ��اه ��زا ب �ع��د اص��اب �ت��ه ،ل �ك��ن ال�ق��ائ��د
الك ��ي ل �ي �ك �غ��واث��ي س�ي�غ�ي��ب م �ج��ددا
بعد افتقاده في املباريات االخيرة
لالصابة.
وانتهى دور االربعة دون ان يتمكن
اط� ��راف� ��ه االرب � �ع� ��ة م ��ن ت �ح �ق �ي��ق ف��وز
واح��د وذل��ك الن اورالن ��دو بايرتس
ت��أه��ل ال ��ى ال �ن �ه��ائ��ي ب��ال �ت �ع��ادل مع
ال�ت��رج��ي  1-1ف��ي ارض االخ�ي��ر بعد
ان ان�ت�ه��ى ل �ق��اء ال ��ذه ��اب ب��ال�ت�ع��ادل
 0 - 0ف��ي ملعبه ،فيما بلغ االهلي
النهائي بفوزه على كوتون سبور
الكاميروني بركالت الترجيح.
ويقام اياب النهائي في  10تشرين
الثاني الحالي ف��ي ال�ق��اه��رة بعدما
خاض االهلي مبارياته االخيرة في
الجونة التي تبعد  470كلم جنوب
شرق القاهرة.
وسيتأهل الفائز الى بطولة العالم
لالندية املقررة نهاية العام الحالي
في املغرب ( 11الى  21كانون االول).
وال �ل�اف ��ت ان ال �ف��ري �ق�ي�ن ف ��ي ن�ه��ائ��ي
ال �ب �ط��ول��ة ي �م �ث�لان ج �ن��وب اف��ري�ق�ي��ا
مضيفة مونديال  2010التي عجزت
عن تكملة مشوار تصفيات مونديال
 ،2014فيما منيت بخسارة ساحقة
ام� � ��ام غ ��ان ��ا  1-6ف ��ي ذه� � ��اب ال � ��دور
ال �ح ��اس ��م وب ��ال �ت ��ي س �ي �ك��ون ام�ل �ه��ا
ضعيفا جدا في بلوغ املونديال.
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ح��ل ط��ون��ي ع�س��اف ع�ل��ى «ف��وي�ب��ي»
م��ن ن ��ادي ض�ب�ي��ه ك��اون �ت��ري ك�ل��وب
اول في فئة الكبار «أ» البالغ ارتفاع
حواجزها  ١٤٠سنتمترًا ،في اليوم
االول م ��ن م �س��اب �ق��ة ب �ط��ول��ة ل�ب�ن��ان
ال �ع ��ام ��ة ل �ف��روس �ي��ة ق �ف��ز ال �ح��واج��ز
ال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا االت� �ح ��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي
للفروسية على مرمح ن��ادي فاليه
كلوب عينطورة وتختتم غدًا االحد.
وفي فئة الكبار «ب» البالغ ارتفاع
ح� ��واج� ��زه� ��ا  ١٢٥س �ن �ت �م �ت �رًا ،ح��ل
ج ��اد ال��دن��ا ع�ل��ى «ف�ي�ت��ا ن��وف��ا» من
ن� ��ادي امل �ش��رف اول ،وح �ل��ت يسما
ح� ��داد ع �ل��ى «ف��وت��ان �ي��ا» م ��ن ن ��ادي
ف��ال �ي��ه ك �ل��وب ع �ي �ن �ط��ورة اول� ��ى في
فئة الناشئني دون  ١٧عامًا البالغ
ارت �ف��اع ح��واج��زه��ا  ١٢٠سنتمترًا،
فيما حلت ميكايال م �ع��راوي على
«ك��وب��ر» م��ن ن ��ادي ك��اون �ت��ري ف��ارم
اول��ى في فئة االوالد دون  ١٤عامًا
ال� �ب ��ال ��غ ارت� � �ف � ��اع ح� ��واج� ��زه� ��ا ١١٠
سنتمترات.

القادسية والكويت على
كأس االتحاد اآلسيوي
س �ي �ك��ون ل �ق��ب ال �ن �س �خ��ة ال �ع��اش��رة
من بطولة كأس االتحاد االسيوي
لكرة القدم كويتيا بوصول فريقي
ال�ق��ادس�ي��ة وال �ك��وي��ت ح��ام��ل اللقب
ال��ى امل�ب��اراة النهائية املقررة اليوم
السبت عند الساعة  18.00بتوقيت
بيروت .وسيقام النهائي في استاد
ال�ص��داق��ة وال�س�لام ال�خ��اص بنادي
كاظمة الكويتي نظرا لعدم مطابقة
اس � � �ت� � ��اد م� �ح� �م ��د ال � �ح � �م� ��د ب � �ن� ��ادي
ال�ق��ادس�ي��ة ل�ل�ش��روط امل�ف��روض��ة من
قبل االتحاد االسيوي للعبة الذي
قرر سلفا اقامة النهائي في ملعب
الفريق املتأهل من مواجهة ال��دور
ن� �ص ��ف ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ب�ي��ن ال �ق��ادس �ي��ة
والفيصلي االردني.
وسيحضر ال�ل�ق��اء رئ�ي��س االت�ح��اد
االس�ي��وي للعبة البحريني الشيخ
سلمان بن ابراهيم الى جانب عدد
م��ن ك �ب��ار امل �س��ؤول�ي�ن ف��ي ات �ح��اده،
ويقوده طاقم تحكيم سنغافوري.

أفقيا

ّ
العاملية
 -1بئر عميقة – أكبر مدن أالسكا فيها مطار دولي ُيعتبر ملتقى الخطوط القطبية
–  -2م��ارك��ة س �ي��ارات – سفيرتنا ال��ى ال�ن�ج��وم –  -3بطل وط�ن��ي س��وي�س��ري وه��و ج��زء من
حكايات إستقالل سويسرا من األمبراطورية النمساوية شطر تفاحة بسهم الى شطرين
وهي على رأس إبنه ً
بناء على طلب حاكم نمساوي ُيدعى جسلر – نوتة موسيقية –  -4هدم
ُ
املنزل – ُحقة لحفظ الدراهم – مقياس طول –  -5يأخذ بالقوة والقهر – أرض يابسة تشكل
ج��زء من خمسة في التقسيم العاملي –  -6ظل أو جانب الشيء – خصب – بشر –  -7نعم
باألجنبية – بلدة ف��ي ال�ع��راق مركز قضاء بمحافظة دي��ال��ى –  -8يتحرك القلب – مدينة
فرنسية –  -9يبسط قدميه – إسم موصول –  -10اإلغريقيون أو الهيلينيون

عموديًا
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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.

ّ
مقسمة – ّ -2
رسام ايطالي عاش في
أندونيسيا وأكثرها سكانًا – دولة آسيوية
 -1إحدى جزر
ّ
املفضل عند املجتمع الباريسي – سئم وضجر –  -3بواسطتي – ّ
حية زعم
باريس وكان الفنان
العرب أنها تطير – من أعضاء جسدي –  -4ضد األكثر – حرف ّنصب – ُ -5ملزم بالقيام بأعمال
ضرورية وملحة – عاصمة أملانيا اإلتحادية سابقًا –  -6لحم ُيدق أو ُيهرم صرفًا دقيقًا ُ
ويجعل
ُ
ُ
منه أصابع تشوى وتؤكل – ملع البرق –  -7مصيبة وحلول الشر – حرف جر –  -8متشابهان
ّ
– عاصمة بورما قديمًا –  -9نسبة ملواطن من القارة األوقيانية –  -10إسم سريلنكا السابق

مشاهير

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

1

 -1األسد – شامخ –  -2ماجالن – سرو –  -3نحسدهم –  -4شاي – بر – آر –  -5دنوت – سل – -6
مري – سباق –  -7جان دارك – وا –  -8من – أبد –  -9أشم – سماسرة –  -10ليلى كرم

عموديًا

أمي – جمجمال –  -2ال – رانشي –  -3أجنادين – مل –  -4سلحني – دم –  -5داس – وفا ّ
ّ -1
–سك
ُ
ّ
–  -6ندبت – ريمر –  -7هر – سك – ام –  -8إسم – سب – اس –  -9مر – األوبرا –  -10خوار – قادة

إعداد
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