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كرة المضرب

البطوالت األوروبية

ديوكوفيتش وموراي ونادال في ربع نهائي مونتريال
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش
والبريطاني أندي موراي واالسباني
رافــايــل ن ــادال ،املصنفون أول وثانيًا
وس ــاب ـع ــا ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،م ـش ــواره ــم
بـنـجــاح وبـلـغــوا الـ ــدور رب ــع النهائي
مــن دورة مونتريال الكندية الدولية
للماسترز (الف نقطة) في كرة املضرب
البالغة جوائزها  3,58ماليني دوالر.
ففي ال ــدور الثالث ،فــاز ديوكوفيتش
ع ـلــى األم ـي ــرك ــي ج ــاك س ــوك  2-6و-6
 ،1ومـ ـ ـ ـ ـ ــوراي عـ ـل ــى جـ ـي ــل مـ ــولـ ــر مــن
لــوكـسـمـبــور  3-6و ،2-6ون ـ ــادال على
الروسي ميخائيل يوجني  3-6و.3-6
وي ـل ـت ـقــي ديــوكــوف ـي ـتــش ال ـب ــاح ــث عن
لقبه الثالث في مونتريال بعد 2007
و ،2011في ربــع النهائي مع الالتفي
ارن ـ ـس ـ ـتـ ــس غ ــولـ ـبـ ـي ــس ال ـ ـفـ ــائـ ــز ع ـلــى
األميركي اآلخر دونالد يونغ  4-6و-6
.4
م ــن ج ــان ـب ــه ،ل ــن تـ ـك ــون س ـه ـلــة حـيــث
سـ ـي ــواج ــه الـ ـف ــرنـ ـس ــي جـ ــو وي ـل ـف ــري ــد
تسونغا العاشر وبطل العام املاضي
ال ـ ـ ــذي أقـ ـص ــى األوس ـ ـتـ ــرالـ ــي ب ــرن ــارد
توميتش  6-7و.3-6
أما نادال بطل الدورة  3مرات ،آخرها
ف ـ ــي  ،2013فـ ـق ــد ضـ ـ ــرب م ـ ــوعـ ـ ـدًا مــع
الياباني كي نيشيكوري الرابع والذي

رياضة

21

تغلب عـلــى البلجيكي داف ـيــد غــوفــان
الثالث عشر  4-6و.4-6

دورة تورونتو
تأهلت األميركية سيرينا وليامس،
املصنفة أولى ،إلى الدور ربع النهائي
مــن دورة تــورونـتــو الكندية الدولية،

يونايتد يفوز ثانية وبايرن
ينطلق بقوة

حقق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا لكن مهمًا
خارج ملعبه على أستون فيال  ،0-1في املرحلة
الثانية من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
ويدين يونايتد بفوزه للبلجيكي عدنان يانوزاي
الذي سجل هدف الفوز (.)29
ورفع فريق املدرب الهولندي لويس فان غال
رصيده إلى  6نقاط في الصدارة.

ووص ـ ـلـ ــت إل ـ ــى رب ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي أي ـضــا
الــرومــان ـيــة سـيـمــونــا هــالـيــب الـثــانـيــة
ب ـعــدمــا تـخـلـصــت م ــن عـقـبــة األملــان ـيــة
أنـ ـجـ ـيـ ـلـ ـي ــك كـ ـي ــرب ــر الـ ـث ــالـ ـث ــة ع ـش ــرة
والفائزة األحد املاضي بلقبها الرابع
للموسم بعد أن تــوجــت بطلة لــدورة
سـتــانـفــورد ،وذل ــك بالفوز عليها 3-6
و 7-5و.4-6
وضربت هاليب موعدًا في الدور املقبل
م ــع بـطـلــة ال ـع ــام امل ــاض ــي الـبــولــونـيــة
أنييسكا رادفانسكا السادسة والتي
تغلبت بدورها على الفرنسية اليزيه
كورنيه  2-6و 6-4و.4-6
كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ت ـ ـ ــأهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة آن ـ ـ ــا
ايـ ـف ــان ــوفـ ـيـ ـت ــش ،الـ ـخ ــامـ ـس ــة وب ـط ـل ــة
 ،2006بـ ـف ــوزه ــا ع ـل ــى ال ـس ـلــوف ـي ـن ـيــة
بــولــونــا هــرتـســوغ  2-6و ،3-6لتواجه
السويسرية بيليندا بنسيتش التي
تغلبت على األملانية سابني ليسيكي
 1-6و 6-1و.6-7
وسـتـكــون املــواجـهــة األخ ـيــرة فــي ربــع
النهائي بــن اإليطالية ســارة إيراني
الخامسة عـشــرة واألوكــران ـيــة ليسيا
تسورنكو ،وذلك بعد فوز األولى على
الـبـيــاروسـيــة فيكتوريا أزارن ـكــا 5-7
و ،3-6والثانية على األملانية كارينا
ويتهوفت  3-6و.4-6

البالغة جوائزها  2,67مليون دوالر،
بفوزها السهل على األملــانـيــة أنــدريــا
بتكوفيتش السادسة عشرة  3-6و.2-6
وت ـل ـت ـق ــي س ـي ــري ـن ــا ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدور رب ــع
الـ ـنـ ـه ــائ ــي مـ ـ ــع االي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة روب ـ ــرت ـ ــا
فينتشي التي تغلبت على الروسية
داريا غافريلوفا  4-6و.3-6

نوفاك ديوكوفيتش خالل مباراته أمام جاك سوك (أ ف ب)

ألمانيا

إستهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه
بطريقة مثالية بإلحاقه هزيمة قاسية بضيفه
هامبورغ  ،0-5في املرحلة األولى من الدوري
األملاني.
وافتتح املغربي مهدي بن عطية التسجيل بكرة
رأسية (.)27
وأضاف البولوني روبرت ليفاندوفسكي الهدف
الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء (.)53
وسجل توماس مولر الهدفني الثالث بكرة
رأسية بعد تمريرة عرضية رائعة من البرازيلي
دوغالس كوستا ( ،)69والرابع بتخطيه الحارس
رينيه أدلر ببراعة (.)72
وترجم دوغالس كوستا تألقه في املباراة
بالهدف الخامس بتسديدة رائعة من خارج
منطقة الجزاء (.)87

فرنسا

سقط موناكو في فخ التعادل على ملعبه
أمام ليل  ،0-0في املرحلة الثانية من الدوري
الفرنسي.

استراحة

أخبار رياضية
بعثة ألعاب القوى الى الصين

2072 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 7 2

تغ ــادر غـ ـدًا بعث ــة لبن ــان أللع ــاب الق ــوى ال ــى
العاصم ــة الصيني ــة بك ــن للمش ــاركة ف ــي بطول ــة
العال ــم للذك ــور واالن ــاث التي س ــتجري في الصني
م ــن  22لغاي ــة  30آب الج ــاري ببعث ــة مؤلف ــة م ــن
املن ــدوب ّ
األول للجمعي ــة العمومي ــة رئيس االتحاد
اللبنان ــي روالن س ــعادة ،رئي ــس البعث ــة أم ــن
س ــر االتح ــاد نعم ــة الل ــه بجان ــي والالعب ــة عزي ــزة
س ــبيتي 100م.

رقمان قياسيان لبنانيان في بطولة
العالم للسباحة
ع ــادت بعث ــة منتخ ــب لبن ــان للس ــباحة م ــن قازان
(روس ــيا) بع ــد مش ــاركتها ف ــي بطول ــة العال ــم
لح ــوض الـ ــ 50متـ ـرًاّ .
وضم ــت البعث ــة امل ــدرب ايلي
بط ــرس والالعب ــن آدم عل ــوش ،انطون ــي برب ــر،
جينيف ــر رزق الل ــه وغبريي ــا الدويه ــي حي ــث ت ــم
تحطي ــم رقمني قياس ــيني عل ــى الصعيد اللبناني،
األول ألنطون ــي برب ــر ف ــي  50متـ ـرًا فراش ــة حي ــث
س ـ ّـجل  24.88ثاني ــة (رق ــم قياس ــي جدي ــد والرقم
الس ــابق  25.04ثاني ــة للس ــباح نفس ــه) ،والثان ــي
في مس ــابقة  800متر حرة للس ــباحة كريس ــتيل
الدويه ــي  9.18.30د (رق ــم قياس ــي جدي ــد والرقم
الس ــابق  9.20.78د).
وعل ــى هام ــش البطول ــة ش ــارك أم ــن ع ــام االتحاد
اللبنان ــي فري ــد اب ــي رع ــد ف ــي اجتم ــاع املكت ــب
التنفي ــذي لالتحاد اآلس ــيوي وفي أعمال الجمعية
العمومي ــة لالتح ــاد اآلس ــيوي ولالتح ــاد الدول ــي
ّ
حيث تم انتخاب حس ــن مس ــلم نائبًا اول لرئيس
االتح ــاد الدول ــي للعبة.

أفقيا
 -1شاشة وقناة تلفزيونية لبنانية – إمارة عربية –  -2أخالط من الطيب – خالف مجهول – -3
ُ
آثــارات مصرية مشهورة كناية عن عواميد طويلة – حرف أبجدي –  -4للتأوه – حلية تلبس
في الرجل كالسوار في اليد –  -5أول ّ
جبار في األرض ذكر في سفر التكوين من كتاب التوراة –
ِ
لإلستدراك –  -6إحدى القارات – مدينة سومرية في العراق أو جزيرة إيرانية في وسط الخليج
العربي –  -7من أخــوات كان – عار وشنار – سكن في اصطالح العامة –  -8سرب من الطيور
خاصة
– مرتفع من األرض – حرف جر للتقليل أو للتكثير –  -9للنفي – منطقة إدارية سياحية ّ
تابعة للصني بعد أن كانت مستعمرة برتغالية حتى عام  -10 – 1999شركة إيطالية مصنعة
للسيارات

عموديًا

حل الشبكة 2071

شروط اللعبة

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.

حفل الجبل مجدلبعنا

 -1من أسفار العهد الجديد في كتاب اإلنجيل –  -2إرتــداه – ســاح الفرسان –  -3أهــل الزمان
الواحد – مدينة فرنسية – حرف جزم –  -4عملة اليونان قبل الوحدة اإلقتصادية األوروبية
– ندم ورجــع عن معصيته –  -5أمني صندوق في مصرف باألجنبية – مـ ِـرض –  -6يجري في
ّ
العروق – رجل دين – طعم الحنظل –  -7رتبة عسكرية رفيعة – عاصمة أوروبية –  -8كتاب يدل
السواح على الطرق واألمكنة والفنادق – بكاء بالعامية –  -9طائر الشؤم يسكن الخراب – عائلة
رسام أملاني راحل كان من أبرز ّ
ّ
ممثلي التعبيرية –  -10بحر – عائلة ممثل مصري راحل

أفقيا

مشاهير 2072

حلول الشبكة السابقة

1

 -1صباح فخري –  -2اقحوان – ريم –  -3بي – شل – ما –  -4رقد – يم – ّ
سجل –  -5التالل –  -6نو
– يا – سهول –  -7فاس – فك – ُرح –  -8كرت – عريس –  -9ورق – مونو –  -10كلنا للوطن

عموديًا

وفر – ّ -3
 -1صابرين – كوك –  -2بقيق – ّ
أح – دا – أتون –  -4حوش – ليس – را –  -5فاليتا – عقل
ّ
ّ
–  -6خن – مل – فر –  -7اسكيمو –  -8يراسله – سوط –  -9ور – ن ن –  -10كمال الحلو

إعداد
نعوم
مسعود
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11

شاعر لبناني (ُ )1968-1885عرف بشاعر الهوى والشباب امتاز شعره بالغنائية
الرقيقة والكلمة املختارة بعناية فائقة .وصلت شهرته الى األقطار العربية
 = 5+4+8+3+1+7+6السفينة ■  = 2+11+10ثـيــاب الـطـيــور ■  = 9+1سهل ونهر
إيطالي

حل الشبكة الماضية :تنيسي وليامز

أق ــام ن ــادي الجب ــل الرياض ــي مجدلبعن ــا عش ــاءه
الس ــنوي الراب ــع ف ــي منتج ــع «ليريت ــاج» ف ــي
عالي ــه .اس ــتهل الحف ــل بالنش ــيد الوطن ــي ،ث ــم
تح ــدث رئي ــس الن ــادي نجي ــب عب ــد الخال ــق
مرحب ــا بالحض ــور ومس ــتعرضًا تق ــدم األعم ــال
ف ــي مش ــروع املنش ــأة الرياضي ــة ،وآم ــا أن تأت ــي
األخب ــار الس ــارة قريب ــا بخصوص الدراس ــة التي
قدمه ــا الن ــادي إل ــى مش ــروع بل ــدي املم ــول م ــن
الوكال ــة األميركي ــة للتنمي ــة بالتع ــاون م ــع بلدي ــة
مجدلبعن ــا وامللتق ــى اإلنمائي لقض ــاء عاليه .وقام
الن ــادي بتكري ــم الالعب ــن املحترف ــن ف ــادي اب ــي
املن ــى ورواد الحكي ــم.

