10

السبت  17آب  2019العدد 3833

السبت  17آب  2019العدد 3833

رياضة

رياضة
سبوت اليت

11

أخبار محلية

بعيون» المشككين
َ فرابار «شوكة
ّ
َ
الحكمة الفرنسية تشق طريق زميالتها
زهراء رمال
ل ــم ي ـكـ ُـن ن ـهــائــي ال ـســوبــر األوروب ـ ــي
ال ـ ــذي أقـ ـي ــم ف ــي م ــدي ـن ــة اس ـط ـن ـبــول
ّ
مجرد مباراة
التركية ليل األربـعــاء
كــرة قــدم عــاديــة .كــانــت امل ــرة األولــى
الـتــي تجمع فيها هــذه امل ـبــاراة بني
ّ
املتوج
فريقني إنكليزيني ،ليفربول
بـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا وتشيلسي
ّ
ال ـفــائــز ب ــال ــدوري األوروب ـ ـ ــي .إال أن
األم ـ ــر لـ ــم ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ذل ـ ــك .فـقــد
دخـلــت الفرنسية ستيفاني فـ ّ
ـرابــار
ال ـتــاريــخ ك ــأول امـ ــرأة ت ـقــود م ـبــاراة
في مسابقة أوروبية كبرى للرجال.
خطوة غير مسبوقة في كرة القدم،
ّ
ستغير بالتأكيد «النظرة الدونية»
التي ارتبطت باملرأة لسنوات طويلة
خــال سعيها إلثـبــات جــدارتـهــا في
هذه اللعبة.
خ ـبــر تـعـيــن ث ــاث س ـي ــدات لـقـيــادة
امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة أفـ ـ ـ ـ ــرح الـ ـكـ ـثـ ـي ــري ــن م ـ ّـم ــن
اع ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــروه ان ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــارًا ل ـل ـت ـح ـك ـي ــم
ال ـن ـســائــي وإن ـص ــاف ــا ل ـه ــا ،ف ــي حني
ّ
سـخــر مـنــه آخـ ــرون عـلــى اع ـت ـبــار أن
ف ــراب ــار وزم ـي ــات ـه ــا غ ـي ــر ج ــدي ــرات
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ب ـ ـهـ ــذه األهـ ـمـ ـي ــة.
ّ
ات ـ ـج ـ ـهـ ــت األن ـ ـ ـظـ ـ ــار نـ ـح ــو ال ـح ـك ـم ــة
الفرنسية ومساعدتيها اإليرلندية
والفرنسية مانويال
ميشيل أونيل
ّ
ن ـ ـي ـ ـك ـ ــول ـ ــوزي ،م ـ ـ ــع ت ـ ـ ــرق ـ ـ ــب ط ــوي ــل
اسـتـمـ ّـر طـيـلــة امل ـب ــاراة ال ـتــي ام ـتـ ّـدت
ّ
لتصيد خطأ ما.
ـواط إضافية،
ألشـ ّ ٍ
إال أن ح ـكــام ال ـل ـقــاء اإلنـ ــاث خــالـفــن
التوقعات وأبهرن الجميع بأدائهن
ّ
املـ ـم ـ ّـي ــز .ورغ ـ ــم أن امل ـ ـبـ ــاراة ش ـهــدت
ً
بـعــض الـلـقـطــات ال ـتــي أثـ ــارت ج ــدال
تحكيميًا ،منها ركـلــة ال ـجــزاء التي
ُ
اح ــت ـس ـب ــت ل ـص ــال ــح ت ـش ـي ـل ـســي فــي
الــوقــت اإلضــافــي وج ــاء منها هــدف
ّ
ال ـت ـعــادل ،إال أن فــرابــار وزميلتيها

ّ
قدمن مستوى عاليًا من االحترافية
واملسؤولية.
ّ
ابنة الـ 35عامًا كانت تدرك أن ارتكاب
خطأ فادح في مباراة حساسة كهذه
ّ
سيشرع أبــواب الجحيم عليها من
ِقـبــل مــن يــريــدون الـتـصـ ّـيــد فــي املــاء
الـعـكــر ،وم ــن يــرفـضــون فـكــرة قـيــادة
سيدة مـبــاراة لـلــرجــال ،وال يريدون
ّ
ت ـك ــراره ــا .ل ـكــن الـفــرنـسـيــة حــافـظــت
عـلــى ربــاطــة جــأشـهــا وهــدوئـهــا في
ّ
املـ ـب ــاراة ال ـتــي شــك ـلــت ق ـفــزة نــوعـ ّـيــة

قادت فرابار سابقًا
مباريات للرجال في
الدوري الفرنسي
لكرة القدم

قدمت َ
أداء ّ
الح َكمة الفرنسية ً
مميزًا (بوليت كيليك ـ أ ف ب)

فــي مـسـيــرتـهــا املـهـنـيــة ،إضــافــة إلــى
زم ـي ــات ـه ــا .هـ ــذا األمـ ـ ــر دفـ ــع م ــدرب
ليفربول األملاني يورغن كلوب إلى
إب ـ ـ ــداء إع ـج ــاب ــه ب ـم ـس ـتــوى ال ـح ـكــام
اإلنــاث للقاء في املؤتمر الصحافي
ال ــذي تــا املـ ـب ــاراة ،مـعـتـبـرًا أن ــه «لــو
في امللعب مثل أداء طاقم
كان أداؤنا ّ
التحكيم ،لكنا فزنا بنتيجة .»0-6
ّ
إال أن هـ ــذه امل ـ ـبـ ــاراة ل ــم ت ـك ــن امل ــرة
األولى التي تجتمع فيها فرابار مع
نيكولوزي وأونيل لتحكيم مباراة

ُ
ذات أهـمـيــة بــالـغــة ،إذ قـمــن بـقـيــادة
نهائي كأس العالم للسيدات األخير
الـ ـ ــذي ح ـس ـم ـتــه الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
على حساب هولندا بثنائية نظيفة
على األراضــي الفرنسية .كما سبق
ّ
لـ ـف ــراب ــار أن ح ــك ـم ــت أيـ ـض ــا ال ـ ــدور
نصف النهائي لبطولة كــأس األمم
األوروب ـ ـي ـ ــة ل ـل ـس ـي ــدات ،وال ـن ـه ــائ ــي
ل ـب ـط ــول ــة أوروبـ ـ ـ ـ ــا لـ ـلـ ـسـ ـي ــدات دون
الـ ــ 19عــامــا سـنــة  .2012لـكــن قـبــل أن
ّ
ّ
يظن أحــد أن خبرتها تقتصر على
تـحـكـيــم م ـبــاريــات ال ـس ـيــدات ،تـجــدر
ّ
اإلشارة إلى أن الفرنسية باتت أول
ام ــرأة تـقــود لـقــاء للرجال فــي دوري
ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى الـ ـف ــرنـ ـس ــي خ ــال
مباراة بني أميان وستراسبورغ في
نـيـســان /أبــريــل امل ــاض ــي ،ثــم تلتها
م ـبــاراة ثانية بــن نيس ونــانــت في
أيــار/مــايــو .واألم ــر ال يـتــوقــف هنا،
ف ـهــي أص ـب ـحــت ض ـمــن لـجـنــة حـكــام
ال ـن ـخ ـبــة امل ـك ــون ــة م ــن  23حـكـمــا في
فــرنـســا ،وسـتـشــرف عـلــى املـبــاريــات
بشكل منتظم في املوسم الحالي.
ه ـ ـكـ ــذا ،أث ـب ـت ــت ف ـ ــراب ـ ــار ع ـل ــى م ــدى
عـ ـ ـ ــدة س ـ ـ ـنـ ـ ــوات أنـ ـ ـه ـ ــا واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ــن
ّ
أف ـض ــل ال ـح ــك ــام اإلنـ ـ ــاث ،ل ـيــس فقط
فــى أوروب ــا ولـكــن فــى جميع أنـحــاء
الـ ـع ــال ــم .ال ـف ــرن ـس ـي ــة الـ ـت ــي أظ ـه ــرت
عمر
اهـتـمــامــا بـقــوانــن اللعبة مـنــذ
ٍ
صغير ،ترجمت هــذا الشغف نحو
ـان ف ــي مـهـنـتـهــا ومـ ـه ــارة عــالـيــة
تـ ـف ـ ٍ
داخـ ـ ـ ــل املـ ـ ــاعـ ـ ــب .وه ـ ـ ــي ب ــال ـت ــأك ـي ــد
ّ
تشكل اآلن مصدر إلهام للكثير من
الفتيات ،بعدما أظهرت أنها ليست
ّ
أقــل احترافية من نظرائها الذكور،
بل حتى أفضل من قسم كبير منهم.
اجـ ـت ــازت ف ــراب ــار اخ ـت ـب ــار الـنـهــائــي
ً
ب ـجــدارة ،لتحيي بــذلــك آم ــاال كثيرة
في منح كرة القدم النسائية فرصًا
أكبر في املستقبل.

جولة رياضية بمناسبة انتصار
تموز
ّ

تغادر بعثة نادي العهد ،برئاسة أمني سر النادي محمد عاصي ،اليوم ،الى مدينة ّ
جدة السعودية لخوض مباراة الفريق مع فريق االتحاد السعودي
ضمن الدور الـ  32من مسابقة كأس األندية العربية في كرة القدم ،يوم الثالثاء ،عند الساعة التاسعة إال ربعًا بتوقيت بيروت .وقبل السفرّ ،
قدم
حفل أقيم في مقر شركة  BIGالتي تمتلك وكالة
نادي العهد فريقه الذي سيخوض به استحقاقات املوسم املقبل داخل لبنان وخارجه ،خالل ٍ
شركة  ،Fourteenحيث جرى اإلعالن عن القميص الرسمي للنادي (األخبار)

استراحة
3234 sudoku

كلمات متقاطعة 3 2 3 4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

نصف نهائي تنشيطي
اليوم وغدًا

سـتـتــوضــح ص ــورة امل ـب ــاراة النهائية
من مسابقة كأس التحدي لكرة القدم
اليوم ،حني يلتقي الصفاء مع السالم
زغرتا في الــدور نصف النهائي على
مـلـعــب جــونـيــة عـنــد ال ـســاعــة الــرابـعــة
وال ـن ـص ــف عـ ـصـ ـرًا ،ف ـي ـمــا ي ـل ـت ـقــي فــي
ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي ال ـث ــان ــي الـ ـب ــرج مــع
ط ــراب ـل ــس ع ـلــى م ـل ـعــب ب ـح ـم ــدون في
الـتــوقـيــت عـيـنــه .أرب ـعــة أنــديــة تسعى
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أحرز الالعب إحسان األمني لقب
دورة «كأس الصيف» في الغولف،
بعد فوزه في املباراة النهائية على
الالعب الناشئ سليم دياب .وكان
الالعبان ّ
تأهال إلى النهائي بعد أربعة
أسابيع من التصفيات التي شارك
ُ
فيها  64العبًا والعبة ،واعتمد فيها
نظام خروج الخاسر ،على مالعب
نادي الغولف ،حيث جرى حفل توزيع
الجوائز.
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الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد
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4

األمين بطل دورة «كأس
الصيف» في الغولف

1

6

تقام اليوم وغدًا مباريات الدور نصف
النهائي لكأسي النخبة والتحدي
التنشيطيتين في كرة القدم ،في وقت
يصل فيه ّ
مدرب فريق النجمة الجديد
المصري محمد عبد العظيم ،خلفًا
للتونسي طارق جرايا في ظل أجواء صراع
«أجنحة» في النادي

نظمت التعبئة الرياضية املركزية جولة
على معلم مليتا السياحي ،للمسؤولني
ّ
والقيمني على الرياضة في لبنان،
بمناسبة انتصار تموز ،برعاية وزير
الشباب والرياضة محمد فنيش.
جال الجميع برفقة الوزير فنيش على
أقسام املعلم بحضور أدالء سياحيني،
شرحوا بعضًا من محطات هذا
االنتصار الوطني الكبير .تلى الجولة
حفل تكريمي للمشاركني ،حيث
ّ
رحب بهم مسؤول التعبئة الرياضية
املركزية جهاد عطية ،مؤكدًا أن
الرياضة يجب أن تكون دائمًا بعيدة
عن التجاذبات السياسية وجامعة
في القضايا الوطنية ،كالدفاع عن
الوطن واملقاومة .كما كانت هناك كلمة
للوزير فنيش عرض فيها أهمية هذا
املكان ورمزيته ،والذي كان شاهدًا
على تضحيات جسام ،ودماء زكية،
ّأدت إلى تحرير الوطنّ ،
ونوه بالعائلة
الرياضية اللبنانية التي ّلبت الدعوة،
لتؤكد أن الرياضة ثقافة وطنية
ورسالة محبة.

للتأهل إلى املباراة النهائية ،تمهيدًا
لـ ـحـ ـف ــر اسـ ـمـ ـه ــا لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ـ ــى فــي
ال ـس ـج ــل ال ــذه ـب ــي ل ـل ـم ـســاب ـقــة .ت ـبــدو
حـظــوظ ال ـبــرج والـصـفــاء أع ـلــى ،نظرًا
ل ـتـصـ ُّـدر مـجـمــوعـتـهـمــا ،لـكــن سفيري
ال ـش ـمــال ق ــد يـقـلـبــان ال ـطــاولــة مـعــا أو
أحدهما وحده ،ويتأهل إلى النهائي.
مباراة البرج ستكون األكثر حضورًا
جـ ـم ــاهـ ـي ــري ــا ،خـ ـص ــوص ــا مـ ــن ج ــان ــب
«زعـ ـي ــم ال ـض ــاح ـي ــة» ،ن ـظ ـرًا لـتـعـطــش
جمهور الـبــرج تـحــديـدًا لالنتصارات
في ظل الصعود إلى الدرجة األولى.
الـصـفــاء مــن جهته ي ـعـ ّـول عـلــى خبرة
العبيه ومدربه الخبير األملاني روبرت
جاسبرت للصعود إلــى النهائي في
مشوار إحراز أول لقب هذا املوسم.
فــي البطولة التنشيطية األخ ــرى ،أي
ك ــأس الـنـخـبــة ،سـيـكــون ال ـص ــراع بني
أرب ـعــة ف ــرق مـفـتــوحــا غ ـدًا األح ــد على
ال ـص ـع ــود إلـ ــى ال ـن ـه ــائ ــي .ف ــي نـصــف
النهائي األول ،سيلتقي األنـصــار مع
الشباب الغازية على ملعب بحمدون
عند الساعة الرابعة والنصف ،فيما

ح ـيــث سـيـحـضــر ع ـلــى مـلـعــب املــديـنــة
الرياضية حني يلتقي فريق الجيش
السوري وديــا غدًا األحــد عند الساعة
ّ
السابعة مـسـ ً
ـاء .ال شــك فــي أن خــروج
ّ
النجمة من كــأس النخبة شكل خيبة
للنجماويني ،لـكــن ّ
رب ض ــارة نافعة.
فخروج النجمة سيسمح له بخوض
ع ـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات الـ ـ ــوديـ ـ ــة ال ـت ــي
سيستطيع فيها إشراك العبيه الجدد
الذين انضموا إلى الفريق بعد انطالق
كــأس النخبة ،وال يحق لهم املشاركة
فيها .فهذه املباريات الودية ستكون
فرصة إلشراك هؤالء الالعبني ،وعلى
رأسهم الحارس عباس حسن واملدافع
علي السعدي.
امل ـح ـط ــة األول ـ ـ ـ ــى س ـت ـك ــون غ ـ ـ ـدًا أمـ ــام
الجيش ،وستجري تحت أنظار مدرب
الجديد املـصــري محمد عبد
النجمة
َّ
العظيم ،امللقب بـ«عظيمة» ،الــذي من
املـفـتــرض أن يـصــل صـبــاح غ ـ ٍـد األحــد

ي ـل ـت ـقــي ف ــي ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ال ـثــانــي
ش ـب ــاب ال ـس ــاح ــل م ــع اإلخ ـ ـ ــاء األه ـل ــي
عاليه على ملعب جونية في التوقيت
عينه.
عـلــى ال ـ ــورق ،ت ـبــدو ح ـظــوظ األن ـصــار
وش ـبــاب الـســاحــل أوف ــر بـعــد النتائج
التي حققوها في الدور األول .لكن على
أرض امللعب ستكون جميع الحظوظ
متساوية ،خصوصًا في لقاء الساحل
واإلخاء الذي يعتبر األقوى .سيسعى
الفريقان للصعود إلــى النهائي على
طريق إحــراز اللقب للمرة األولــىّ .أما
في نصف النهائي الثاني ،فتبدو كفة
األن ـص ــار أرجـ ــح ،نـظـرًا لـلـفــارق الفني
عــن الشباب الـغــازيــة ،خصوصًا على
صعيد العناصر.
الــدور نصف النهائي سيشهد غيابًا
للنجمة للمرة األولى .خرج «النبيذي»
من الدور األول على يد اإلخاء األهلي
عاليه ،لكنه لــن يغيب عــن املـبــاريــات،
ّ
بصقال يحاولون أن ّ
يصوروا أنفسهم بأنهم «إم الصبي» (عدنان الحاج علي)
هناك محيطون

ُّ
لتسلم مهماته بدءًا من يوم االثنني .ال
شك في أن «عظيمة» لن يكون حاضرًا
على مقاعد االحتياط لإلشراف على
ال ـف ــري ــق ،ل ـك ـنــه س ـي ـكــون ح ــاضـ ـرًا فــي
م ـن ـصــة الـ ـش ــرف مل ـتــاب ـع ـتــه م ـب ــاش ــرة،
بعد أن بدأ متابعته نظريًا من لحظة
االتفاق مع إدارة النادي.
مــدرب النجمة الجديد جــاء بتوصية
مـ ــن امل ـ ـ ـ ــدرب امل ـ ـصـ ــري ال ـش ـه ـي ــر عـبــد
ال ـعــزيــز ع ـبــد ال ـشــافــي «زي ـ ـ ــزو» ،ال ــذي
ن ـصــح إدارة الـ ـن ــادي ب ــامل ــدرب ال ــذي
س ـ ـي ـ ـخـ ــوض ت ـ ـجـ ــرب ـ ـتـ ــه األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ف ــي
لبنان .لكن الالفت حالة البلبلة التي
س ــرت أم ــس بـعــد ك ــام عــن «الـجـنــاح»
النجماوي الذي كان وراء التعاقد مع
«عظيمة» .فقد كانت هناك تسريبات
عــن أن رئ ـيــس ال ـن ــادي أس ـعــد صـقــال،
ومــديــر الـكــرة م ــازن خــالــد ،عمال على
إتـمــام الصفقة بكل ســريــة حتى دون
علم اللجنة الفنية .كــام جــاء بمثابة
ال ـص ـف ـع ــة لـ ـه ــذه ال ـل ـج ـن ــة ورئ ـي ـس ـه ــا،
عضو اللجنة اإلداري ــة ،إبراهيم فنج،
خ ـصــوصــا م ــع تـظـهـيــر هـ ــذه الـلـجـنــة
أن ـه ــا آخـ ــر م ــن ي ـع ـل ــم ،وهـ ــي ك ــان ــت ال
تــزال تعمل على خط املــدرب السوري
أنـ ـ ــس مـ ـخـ ـل ــوف ،فـ ــي وقـ ـ ــت كـ ـ ــان فـيــه
ص ـقــال وخــالــد قــد أنـهـيــا املـفــاوضــات
مع «عظيمة» .بلبلة كشفت عن صراع
«األجنحة» الدائر ومن يريد أن يظهر
على أنه «أم الصبي» وفي الوقت عينه
ي ـع ـمــل ع ـل ــى ت ـه ـش ـيــم ص ـ ــورة ال ـط ــرف
اآلخ ـ ــر وإحـ ــراجـ ــه ،وت ـح ــدي ـدًا الـلـجـنــة
الفنية التي تقوم بجهد كبير برئاسة
النشيط فنج.
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كونغ فو لبنان في بطولة
آسيا

9

8

غادر املنتخب اللبناني للووشو ـ
كونغ فو للمشاركة في بطولة آسيا
التاسعة عشرة للفئات العمرية ،والتي
ستقام في الصني من  18الى 24
من الشهر الحالي .وسيشارك لبنان

6

أفقيا

ّ
هجري –  -2أطول نهر في املغرب –  -3عاتب – شعر أشفار العني –  -4وضع
 -1شهر
خلسة – أحرف متشابهة – ّ -5
علو أو أبعد نقطة يكون فيها القمر عن األرض – ًشيخ
ضعيف –  -6عائلة ّ
مؤرخ إقتصادي فرنسي راحل أحدث تجديدًا عميقًا وشامال في
ّ
تجاري
اإلقتصادي واإلجتماعي في فرنسا – أداة استثناء –  -7دكان
دراسة التاريخ
– ضرب من الحجارة ُتفرش به األرض ّ
ويسوى به الحائط أو قصر امللك ومجلسه
وحاشيته –  -8من إنتاج النحل – انتفاخ الجلد من جــراء ضربة –  -9حــرف جزم
– الذكر من املعز والظباء والوعول –  -10إحدى اإلمارات العربية املتحدة – التعب
واإلعياء والوهن

عموديًا

 -1مطرب خليجي شهير –  -2أغلظ أوتار العود – شواطىء وأرياف البحار أو كل
املناطق املحاذية للبحار –  -3جامعة أميركية مشهورة – منطقة ومرفأ هام في
دبي –  -4إستخدام الدواء لفترة ّ
ّ
معينة بهدف الشفاء – مادة قاتلة –  -5أضراس –
ّ
الصدرية – مرتفع من األرض –  -7ذكور البقر
عطاء –  -6قلب الثمرة – من األمراض
– ماركة سيارات –  -8من أسفار العهد الجديد وضعه لوقا اإلنجيلي يروي سيرة
واد بني أورشليم وجبل
تالميذ املسيح بعد صلبه –  -9للندبة – حرف أبجدي – ٍ -10
الزيتون يجري فيه نهر قدرون أو ملك يهودي قديم – من األزهار

أفقيا

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

ّ
 -1املنجنيق –  -2طن – كابول –  -3ملا – نلجأ –  -4انطاليا – هم –  -5نف – باستا –  -6قيس
– شعير –  -7ابن – كوكب –  -8تي – ريم – ريش –  -9وتر – مضغ – ني –  -10راسبوتني

عموديًا
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مشاهير 3234

حلول الشبكة السابقة

 -1اوالن باتور –  -2منف – بيتا –  -3مطاط – قن – رس –  -4ن ن – ابي –  -5اإلسكيمو – -6
نك – يس – ومضت –  -7ياناتشك – غي –  -8قبل – أعبر –  -9وجه – ين –  -10األمير بشير

حل الشبكة 3233

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مغنية لبنانية شابة تنتمي لعائلة مشهورة بحبها للفن والغناء .إشتركت
ف ــي بــرنــامــج س ـتــوديــو ال ـفــن ع ــن ف ـئــة األغ ـن ـيــة ال ـطــرب ـيــة ع ــام  2002وف ــازت
بامليدالية البرونزية
 = 5+4+3+8+10صحيفة ســوريــة ■  = 7+9+1+6مــن امل ـع ــادن ■ = 11+2
للتفسير

حل الشبكة الماضية :غوستاف لوبون

في أسلوب القتال الحر (الساندا)
والقتال الوهمي (التاولو بالقبضة
الخالية الجنوبي والشمالي شان
شوان ونان شوان ،واالسلحة كالرمح
والعصا والسيف الرفيع والعريض).
والالعبون املشاركون هم :كريس
ضرغام (أسلوب الساندا) ،جايمي
عازار ،جو هاشم ،غاييل حنكش،
كيندا فواز وجايسون ابيكيان
(أسلوب التاولو).

