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الدوري األميركي للمحترفين

أصداء عالمية

ووريرز يرفع رصيده إلى  32فوزًا وسبرز إلى 30
حقق غولدن ستايت ووريــرز حامل
ال ـل ـق ــب ف ـ ـ ــوزه الـ ـخ ــام ــس وال ـث ــاث ــن
تــوالـيــا عـلــى أرض ــه ،ج ــاء آخ ــره على
ح ـســاب ت ـش ــارل ــوت هــورن ـتــس -111
 101في الــدوري األميركي الشمالي
للمحترفني في كرة السلة.
وتـمـتــد ان ـت ـصــارات غــولــدن ستايت
املتتالية على أرضــه على موسمني
بواقع  17في املوسم الحالي و 18في
املوسم املاضي.
ورف ــع ووريـ ــرز رص ـيــده ه ــذا املــوســم
الى  32فوزًا مقابل خسارتني فقط.
وسجل ستيفن كــوري  30نقطة في
 31دقيقة خاضها ،وبــدا أنــه تجاوز
اإلصــابــة الـتــي تـعــرض لها فــي ربلة
ال ـس ــاق واض ـط ــرت ــه ال ــى ع ــدم إك ـمــال
املباراة السابقة.
وت ــأل ــق ف ــي ص ـفــوف ووري ـ ــرز أيـضــا،
ك ـ ــاي ت ــوم ـب ـس ــون ال ـ ــذي س ـج ــل 30
نقطة ،ودرايـمــونــد غــريــن بتسجيله
 13نقطة ،وكانت الثالثية املزدوجة
السابعة له هذا املوسم.
ول ــدى ت ـشــارلــوت ،ك ــان كيمبا ووكــر
وج ـي ــري ـم ــي المـ ـ ــب أب ـ ـ ــرز امل ـس ـج ـلــن
برصيد  22نقطة لكل منهما.
قائال:
وعلق كوري على إنجاز غرين
ً
«إنه يلعب بمستوى عال جدًا جدًا».

من جهته ،قال تومبسون« :كنت في
وضــع جـيــد لتسديد ال ـكــرة .حــاولــت
امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى ثـقـتــي بـنـفـســي وأن
أكون هجوميًا».

فالك يواجه خطر اإليقاف
لتسعة أعوام
بـ ـع ــد رئ ـ ـيـ ــس اإلت ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
ال ـســوي ـســري جـ ــوزف ب ــات ــر ،ورئ ـي ــس اإلت ـحــاد
األوروبـ ـ ــي لـلـعـبــة ،الـفــرنـســي مـيـشــال بــاتـيـنــي،
طــالـبــت لجنة األخ ــاق املستقلة الـتــابـعــة للفيفا
بعقوبة اإلي ـقــاف ملــدة  9أع ــوام مــع غــرامــة مالية
قيمتها  100ألف فرنك سويسري بحق األمني
السابق للمنظمة الدولية ،الفرنسي جيروم
العام
ُ
فالك ،الذي أعفي من مهماته منذ أيلول املاضي
وأوقف بشكل مؤقت منذ تشرين األول املاضي.
وأوقـ ــف فــالــك ( 55عــامــا) فــي  7تـشــريــن األول
املاضي ملدة  90يومًا بسبب اتهامه من وسائل
اإلعالم البريطانية بالتورط في قضية اعادة بيع
تذاكر مونديال  2014في البرازيل في السوق
السوداء.
وأض ــاف ــت لـجـنــة األخـ ــاق أن رئـيـسـهــا كــورنـيــل
بوربيلي طلب فــي الــوقــت نفسه تمديد عقوبة
ايقاف فالك ملدة  45يومًا أخرى.
وانتهت عقوبة اإليقاف ملدة  90يومًا بحق فالك
مساء أمس.

وبـ ـ ـ ـ ـ ــرز مـ ـ ـ ــن سـ ـ ـ ـ ــان أنـ ـ ـط ـ ــونـ ـ ـي ـ ــو ك ــل
مـ ــن كـ ــاوهـ ــي لـ ـيـ ـن ــارد بـ ـ ـ  24ن ـق ـطــة،
وجوناثون سيمونز بـ  18نقطة ،وال
ماركوس الدريدج بـ  16نقطة.
فــي املـقــابــل ،سجل مليلووكي كريس
مـيــدلـتــون  19نـقـطــة ،ومــايـكــل كــارتــر
 وليامس  16نقطة وغرين منروي 15نقطة.
وفـ ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــات األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ــاز
كليفالند كافالييرز على تورونتو
راب ـ ـ ـتـ ـ ــورز  ،100-122وف ـي ــادل ـف ـي ــا
سفنتي سـيـكـســرز عـلــى مينيسوتا
تـ ـمـ ـب ــروولـ ـف ــز  ،99-109وب ــوس ـط ــن
سلتيكس على بروكلني نتس -103
 ،94ومـ ـي ــام ــي ه ـي ــت ع ـل ــى ان ــدي ــان ــا
ب ــاي ـس ــرز  ،100-103وســاكــرام ـن ـتــو
ك ـي ـن ـغ ــز عـ ـل ــى أوك ـ ــاه ـ ــوم ـ ــا س ـي ـتــي
ثاندر  ،104-116وهيوسنت روكتس
ع ـلــى ي ــوت ــا جـ ــاز  ،91-93ومـمـفـيــس
غ ــري ــزل ـي ــس ع ـل ــى ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل
باليزرز .78-91
وه ـ ـنـ ــا ب ــرن ــام ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
أتــانـتــا هــوكــس  -نـيــويــورك نيكس،
شـيـكــاغــو بــولــز  -مـيـلــووكــي بــاكــس،
داالس م ــاف ــري ـك ــس  -س ــاك ــرام ـن ـت ــو
ك ـي ـن ـغ ــز ،لـ ـ ــوس أنـ ـجـ ـل ــس اليـ ـ ـك ـ ــرز -
غولدن ستايت ووريرز.

ب ــدوره ،حـقــق ســان أنـطــونـيــو سبرز
فــوزه الثالثني فــي  36م ـبــاراة ،وكــان
على ميلووكي باكس  ،98-123معززًا
صدارته ملجموعة الجنوب الغربي.

فقد فيرير لقبه في دورة الدوحة (كريم جعفر ــ أ ف ب)

روني األفضل في
منتخب إنكلترا
نال مهاجم مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،واين
روني ،لقب العب العام في منتخب انكلترا للمرة
الــرابـعــة ،بحسب مــا أعـلــن االتـحــاد املحلي لكرة
القدم.
ّ
وكــان رونــي حطم الرقم القياسي لــأهــداف مع
منتخب «األسـ ــود ال ـثــاثــة» ،راف ـعــا رص ـيــده الــى
 51هــدفــا ،بـعــدمــا كــان الــرقــم الـقـيــاســي السابق
ً
مسجال لفترة طويلة باسم «األسـطــورة» بوبي
تشارلتون ( 49هدفًا).

استراحة
2187 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 8 7

رياضة

21

أخبار رياضية

فوز بيبلوس على اللويزة
فـ ــاز ب ـي ـب ـلــوس ع ـلــى ض ـي ـفــه ال ـل ــوي ــزة بـصـعــوبــة
وبفارق نقطة  68 - 69في قاعة كارلوس سليم
 جبيل ،في ختام منافسات املرحلة األولى منبطولة لبنان لكرة السلة.
وك ــان الع ــب ال ـفــائــز األم ـيــركــي سـتـيـفــن ب ــورت،
أفضل مسجل في املواجهة برصيد  29نقطة،
منها  6ثالثيات ،وفــي الخاسر ،كــان األميركي
اوري ــن غــريــن األفـضــل ب ــ 20نقطة و 5متابعات
و 4تمريرات حاسمة ،وسجل األميركي اآلخر
ويندل لويس ومواطنه اليكس اوكافور  13نقطة
لكل منهما ،مع  12متابعة لألول و 6للثاني الذي
مــرر  4كــرات حاسمة ،فيما كــان ريبال بشارة
األفضل لبنانيًا بـ 13نقطة و 5تمريرات حاسمة.
وتفتتح املرحلة الثانية غدًا الخميس عند الساعة
 20:30بمواجهتني ،إذ يلعب فــي األولــى املتحد
مع الشانفيل في مجمع الصفدي في طرابلس،
بينما يحل فــي الثانية التضامن ال ــزوق ضيفًا
ً
ثقيال على الحكمة في قاعة غزير.

أفقيا
 -1من مؤلفات الشاعر اللبناني الراحل سعيد عقل –  -2مطر خفيف أو ندى – مادة قاتلة
– لباس يستر النصف األعلى من الجسم –  -3كتلة جبلية في شمال الـعــراق قــرب حدود
الحداد الحديد
إيران وأعلى قمة في البالد – سفن تجارية –  -4حديدة عريضة ُيطرق عليها
ّ
نمام – من
–
للتأوه
– إحــدى البحيرات الخمس الكبرى بني كندا والــواليــات املتحدة – -5
ّ
األزهار –  -6إحدى القارات – إتقاد النار أو الشمس –  -7جهل ونفى األمر – عاصمة أفريقية
ّ
السلم اإلداري –  -9لعن وشتم – رطوبة في
أتقدم من درجة الى درجة في
– -8
أشعل النار – ّ
َ
الثوب من جراء املطر – حب وعشق أو غنى –  -10إحدى تالل روما أقام عليها الرومان هيكل
جوبيتر – متشابهان

عموديًا
 -1راهب فرنسي دعا الى الحملة الصليبية األولــى والقائد الروحي ملا سمي بحملة الفقراء – -2
نجعله متعدد األلــوان – دولــة أميركية –  -3حاجز مائي – سهاد وقلة النوم –  -4يفرح ويسعد
وفت وسحق –  -6من قمم هماليا في
بلقاء صديقه – إمارة عربية –  -5ثغر – فنانة لبنانية – دق ّ
التبت  8515م .تسلقتها بعثة فرنسية عام  -7 – 1955كالم ّوألفاظ – متشابهان –  -8من الحيوانات
ّ
رســام فرنسي راحل امتاز بإلهام شعري عميق وبتنسيق متناسق لأللوان رسم مناظر
– عائلة ّ
العشاق – ُ -9يفزعه – ُحقة لحفظ الدراهم –  -10أحد أرقى أحياء القاهرة
الحقول واألرياف وحفالت ُ
وواجهتها العظيمة

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.

1

أفقيا

 -1بحر ُ
البنطس –  -2دروب – تونغا –  -3مرجان – بل –  -4يداي – روج –  -5اي – قر – سوني – -6
لغم – قم – أرز –  -7جونو – خابية –  -8بلح – حام –  -9واترلو –  -10جرجي زيدان

عموديًا

ال قرارات حول لقاء
العهد والنجمة

مشاهير 2187

حلول الشبكة السابقة

ّ
حتي – -6
 -1بــدوي الجبل –  -2حر – ديغول –  -3رومــا – منحور –  -4ابريق – أج –  -5رق –
بتار – مخارز –  -7نونوس – أملي –  -8طن – جواب – ود –  -9سغب – نريد –  -10الجيزة – قن
ّ

حل الشبكة 2186

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

م ـخــرج أف ــام فــرنـســي مـعــاصــر وأح ــد أب ــرز أع ـضــاء حــركــة املــوجــة الـجــديــدة
السينمائيةّ .
تعبر أفالمه عن آرائه السياسية ومعرفته بتاريخ السينما .تأثر
بالفلسفتني الوجودية واملاركسية
 = 11+1+7+4+2شعوب التنقل والترحال ■  = 5+3+10+6مدينة نيجيرية
■ ُ = 9+8حب

حل الشبكة الماضية :علي الكيالني

ثبتت لجنة املسابقات في االتحاد اللبناني لكرة
القدم نتيجة مباراة النجمة مع العهد في الجولة
 11مــن الـ ــدوري ،فيما تــريـثــت لجنة االنـضـبــاط
في االتـحــاد في اتخاذ الـقــرارات ،بعض االطــاع
عـلــى تـقــريــري حـكــم ومــراقــب امل ـب ــاراة ،إلــى حني
إجراء مزيد من التحقيقات باملجريات واألحداث
وأعمال الشغب ،التي جرت أثناء املباراة وبعدها،
وذل ـ ــك م ــن ق ـبــل م ــن تـكـلـفــه ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
لالتحاد ذلك.
كذلك قررت لجنة االنضباط تغريم نادي السالم
مـبـلــغ  500ال ــف ل ـيــرة ،وأوق ـف ــت قــاســم محمود
ومـحـمــد قـصــاص (الـحـكـمــة) ومـحـمــود حبلص
(االجـتـمــاعــي) ودوغ ــاس نـكــرومــاه (الـســاحــل)
ومحمود سيد (الشباب الغازية) مباراة واحدة.

