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رياضة

رياضة

الرياضة اللبنانية

حول العالم

لبنان في بطولة آسيا ...وتأجيل األنشطة المحلية
فاز منتخب
لبنان بهدفين
لواحد (االتحاد
اآلسيوي)

ّ
ضمن منتخب لبنان تأهله إلى بطولة
ِ
كأس آسيا «تركمنستان  ،»2020عقب
ّ
تـغــلـبــه عـلــى الـسـعــوديــة ( ،)1-2ضمن
الجولة الثانية في املجموعة الثانية
من تصفيات منطقة غرب آسيا.
افتتح كريم بو زيد التسجيل ملنتخب
لبنان في الدقيقة السادسة ،وأضــاف
علي طنيش الهدف الثاني في الدقيقة
(ّ .)23
األول رف ـ ــع ع ـ ــدد أهـ ــدافـ ــه إل ــى
خـمـســة ،فــي صـ ــدارة ال ـهــدافــن حــالـيــا،
بعد تسجيله أربعة أهــداف في مرمى

عمان ،التي خسرت ( )10-2في الجولة
األولـ ـ ــى أم ـ ــام ل ـب ـن ــان ،ف ــي ح ــن سـ ّـجــل
طنيش هدفه الثاني.
وي ـل ـعــب امل ـن ـت ـخــب ال ـل ـب ـنــانــي م ـبــاراتــه
الثالثة مع قطر ،غدًا األحد ،عند الساعة
الواحدة ظهرًا .وكان املنتخب القطري
خسر مباراتيه ،األولى أمام السعودية
( )5-2والثانية أمام عمان (.)3-0
ّ
وهـ ــذه املـ ــرة ال ـ ــ 12ال ـت ــي ي ـتــأه ــل فيها
منتخب لبنان إلى البطولة اآلسيوية،
مشاركًا في جميع النسخات منذ عام

شارك لبنان في جميع
نسخ بطولة آسيا
منذ 2003

 ،2003وهــو كــان وصــل إلــى الــدور ربع
النهائي في املشاركة األخيرة.
وخـ ــال ال ـل ـقــاء اف ـت ـقــد مـنـتـخــب لـبـنــان
ع ـن ـصــريــن م ــن أبـ ـ ــرز أس ـل ـح ــة امل ـ ــدرب
اإلس ـب ــان ــي بــاكــو أراوجـ ـ ــو الـهـجــومـيــة
بعد إصابة محمد قبيسي ومصطفى
رحـيــم فــي امل ـبــاراة االول ــى أم ــام عمان،
فاعتمد على سبعة العبني إلى جانب
الـحــارس املـتــألــق حسني هـمــدانــي .في
املقابل كان مواطنه لويس فونسيكا،
مـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة ،ي ـس ـت ـف ـي ــد مــن
الـتـحـضـيــرات الـطــويـلــة ال ـتــي أجــراهــا
وامل ـع ـس ـك ــرات ال ـخــارج ـيــة والــداخ ـل ـيــة
املكثفة ،عبر إشراك  10العبني ،ما خلق
له خيارات أكبر في املداورة.
وأظ ـه ــر الـلـبـنــانـيــون تـفــوقــا تكتيكيًا،
خ ـص ــوص ــا ع ـب ــر ال ـت ـم ــرك ــز وال ـت ـح ــرك
ً
والحفاظ على الـكــرة ،فضال عــن خلق
التوازن في الدفاع والهجوم.
وشـ ـه ــدت امل ـ ـبـ ــاراة أخـ ـط ـ ً
ـاء تحكيمية
عديدة ،فاحتسب الحكام  5أخطاء على
منتخب لبنان قبل  5دقائق من انتهاء
الشوط االول ،مقابل عدم احتساب أي
خطأ على املنتخب السعودي.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة يـ ـ ـك ـ ــون م ـن ـت ـخــب
لـ ـبـ ـن ــان ق ـ ــد رف ـ ـ ــع رص ـ ـي ـ ــده ال ـ ـ ــى ســت
نـقــاط مــن انـتـصــاريــن وضـمــن صــدارة
املجموعة ،وبالتالي حجز بطاقته الى
النهائيات ،في حني اشتعلت املنافسة
بــن الـسـعــوديــة وسـلـطـنــة ع ـمــان على
الـ ـبـ ـط ــاق ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ب ـح ـي ــث ي ـح ـتــاج
السعوديون الى التعادل .وفقدت قطر
أي أمل في احتالل مركز ثاني للتأهل
امل ـبــاشــر أو ح ـتــى مــركــز ثــالــث يـخــول

ّ
تلقى املدافع الدولي الفرنسي صامويل
أومتيتي «الضوء األخضر الطبي» للعودة إلى
اللعب مع فريقه برشلونة ثاني ترتيب الدوري
اإلسباني لكرة القدم ،وذلك بعد غياب خمسة
أسابيع بسبب اإلصابة في قدمه اليمنى.
ّ
املتوج مع منتخب بالده
وبات أومتيتي،
بلقب مونديال  ،2018جاهزًا لخوض مباراة
فريقه مع مضيفه إيبار (اليوم الساعة 14:00
بتوقيت بيروت) في املرحلة التاسعة من
الدوري .وتالحق لعنة اإلصابات أومتيتي (25
عامًا) إذ تعرض قبل عام تقريبًا إلصابة في
الركبة اليسرى ،فقرر أن يعالجها من دون أن
يخضع لعملية جراحية .وبعد عودته إلى
املالعب في تشرين الثاني/نوفمبر ،2018
أصيب وغاب حتى مطلع العام الحالي.
وخسر العب ليون السابق مركزه األساسي في
دفاع النادي الكاتالوني ومنتخب بالده على
النغليه.
السواء ملصلحة مواطنه كليمان
ُ
ّ
وتعرض أومتيتي في إصابته األخيرة لشعر في
مشط القدم اليمنى خالل تمارينه مع منتخب
فرنسا ،فغادر املعسكر التدريبي من دون أن
يتمكن من خوض مباراتي بالده أمام ألبانيا
( )1-4وأندورا (-3صفر) ضمن تصفيات كأس
أوروبا  2020الشهر املاضي( .أ ف ب)

صــاح ـبــه خـ ــوض مـ ـب ــاراة فــاص ـلــة مع
صــاحــب املــركــز الـثــالــث مــن املجموعة
االولـ ـ ـ ــى ل ـخ ـطــف ال ـب ـط ــاق ــة ال ـخــام ـســة
املؤهلة الى البطولة اآلسيوية.

إرجاء مباريات كرة القدم والسلة
أع ـل ــن االتـ ـح ــاد الـلـبـنــانــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
إرجـ ــاء م ـبــاريــات ال ـجــولــة ال ـتــي كــانــت
م ـق ــررة ن ـهــايــة األس ـب ــوع ال ـح ــال ــي ،في
مختلف الدوريات والدرجات .وأصدر
اتـ ـح ــاد الـ ـك ــرة ب ـي ــان ــا ت ــم نـ ـش ــره عـلــى
صفحة االتحاد على مواقع التواصل
االجتماعي جاء فيه« ،بسبب األوضاع
الراهنة في البالد قررت لجنة الطوارئ
في االتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل
جميع املباريات املقررة لهذا األسبوع
لبطوالت الدرجتني األول ــى والثانية،
ودوري الـفـئــات الـعـمــريــة وك ــرة الـقــدم
الـنـســائـيــة ودوري ف ــرق الـفـتـيــات إلــى
موعد يحدد الحقًا».
وم ــن جهته أص ــدر االت ـحــاد اللبناني
لـ ـك ــرة ال ـس ـل ــة ب ـي ــان ــا ج ـ ــاء فـ ـي ــه« ،قـ ــرر
االتـحــاد اللبناني لكرة السلة تأجيل
موعد مـبــاراة اطلس الـفــرزل وهوبس
بـ ـي ــروت ف ــي خـ ـت ــام امل ــرح ـل ــة ال ــراب ـع ــة
ذه ــاب ــا ،ال ـت ــي ك ــان ــت مـ ـق ــررة الـجـمـعــة
الساعة ( 20:00يوم أمس) ،على ملعب
م ــدرس ــة ال ــراهـ ـب ــات االن ـط ــون ـي ــات في
كسارة زحلة ،إلى موعد يحدده الحقًا،
حفاظًا على سالمة الالعبني واألجهزة
الفنية واإلداريــة والحكام والجمهور.
وهو في صدد تقييم الوضع امليداني
يــومـيــا ،وف ــق تـطــور األوضـ ــاع التـخــاذ
القرارات املناسبة».

الكشف عن شعار مونديال
األندية 2019
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سولشاير أمام «مهمة مستحيلة»

مباراة فاصلة تحدد مستقبل المدرب النرويجي

ب ـع ــد إقـ ــالـ ــة جـ ــوزيـ ــه م ــوري ـن ـي ــو ،تــم
تعيني املدرب النرويجي أولي غونار
سولشاير على رأس العارضة الفنية
ملانشستر يونايتد ،بهدف أن ينقذ ما
تبقى من تداعيات موسم مورينيو
الكارثي .بضع نتائج جيدة ،أعطت
املــدرب النرويجي عقدًا طويل األمد
فــي األول ــد ت ــراف ــورد ،ليثبت املــوســم
الحالي سوء قرار اإلدارة حينها ،أو
على األقل ّ
تسرعها.
بـعــد اع ـت ــزال املـ ــدرب األس ـبــق السير
ألـكــس فـيــرغـســون ،انخفضت أسهم
مانشستر يــونــايـتــد مـقــارنــة بباقي
أنــديــة النخبة ،على خلفية املــواســم
السيئة التي قدمها تباعًا مع مدربني
مختلفني .جــاء الـعــديــد مــن املــدربــن
أص ـ ـحـ ــاب الـ ـخـ ـب ــرة ،ب ـي ـن ـهــم دي ـف ـيــد
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حسين فحص

تم يوم أمس الجمعة الكشف عن الشعار
الرسمي للنسخة السادسة عشرة من كأس
العالم لألندية في كرة القدم املقررة في قطر
من  11إلى  21كانون األول/ديسمبر املقبل.
ويطغى اللون العنابي على شعار البطولة
األكبر في عالم كرة القدم الخاص باألندية،
إضافة إلى الفيروزي الداكن.
وأوضح بيان لالتحاد الدولي لكرة القدم
«فيفا» ،أن العنصر األوضح في تصميم
الشعار الرسمي للبطولة ،والذي يستلهم من
تاريخ الدولة املضيفة« ،هو فكرة تقديم كرة
القدم باعتبارها لؤلؤة ،ما يستحضر إحدى
أقدم الصناعات التي اشتهرت بها قطر».
وتفتتح نسخة  2019بلقاء السد ،بطل
الدوري القطري (الفريق املضيف) ،مع
هيينجني سبورت من كاليدونيا الجديدة
بطل القارة األوقيانية ضمن الدور التمهيدي.
وفي الدور الثاني (ربع النهائي) يلتقي الفائز
من املباراة األولى مع مونتيري املكسيكي
بطل الكونكاكاف (اتحاد أميركا الشمالية
والوسطى والكاريبي) ،بينما تجمع املباراة
الثانية الترجي التونسي مع املتوج بلقب
دوري أبطال آسيا الذي ستحدد هويته في
 24تشرين الثاني/نوفمبر .أما بطل مسابقة
دوري أبطال أوروبا ليفربول اإلنكليزي،
فيبدأ مشاركته في املربع الذهبي بلقاء
الفائز من املواجهة األولى في ربع النهائي،
فيما يلعب الفائز من املباراة الثانية في
ربع النهائي مع بطل كوبا ليبرتادوريس
األميركية الجنوبية الذي ستحدد هويته في
 23تشرين الثاني/نوفمبر.

استراحة
1

يستقبل مانشستر يونايتد على
أرضه ،متصدر الترتيب العام ليفربول،
في قمة مباريات الجولة التاسعة
من الدوري اإلنكليزي الممتاز (غدًا
األحد الساعة  18:30بتوقيت بيروت).
ٌ
مباراة يأمل من خاللها الشياطين
الحمر تعديل المسار من بوابة «العدو
األزلي» ،في حين يتطلع الـ«ريدز»
لتحقيق العالمة الكاملة والبقاء
بلقب دام
بالصدارة ،سعيًا للتتويج ٍ
انتظاره  30عامًا
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م ــوي ــس ،ل ــوي ــس فـ ــان خ ـ ــال ،جــوزيــه
م ــوريـ ـنـ ـي ــو ،وك ـ ـ ــان ل ـه ــم دع ـ ــم كــامــل
مــن اإلدارة عـلــى صعيد الصالحية
واملـيــزانـيــة ،غير أن النتائج لــم تكن
على قدر التطلعات.
لم يجد اليونايتد فيرغسون جديدًا
حتى اآلن ،مــدرب يحصد البطوالت
بــأقــل امل ـصــاريــف ،وه ــو أم ــر طبيعي
ربـمــا فــي عـصـ ٍـر ب ــات فـيــه ال ـبــذخ في
س ــوق االن ـت ـق ــاالت ع ـن ـص ـرًا رئـيـسـيــا
ـاد م ــن ع ــدم ــه .م ــا ه ــو غير
لـنـجــاح نـ ـ ٍ
ط ـب ـي ـعــي ،ص ــرف ال ـيــونــاي ـتــد مـبــالــغ
طــائـلــة مــن دون تحقيق أي بطولة
كبرى تذكر .العبون كثر جاؤوا إلى
ـام فلكية،
مانشستر يــونــايـتــد ب ــأرق ـ ٍ
ك ـب ــول بــوغ ـبــا ،أن ـطــونــي مــارس ـيــال،
ه ـ ـ ـ ــاري مـ ــاغـ ــواي ـ ـيـ ــر… ل ـ ــم يـ ـق ــدم ــوا
اإلضافة املتوقعة.
يـعـكــس ت ـصــريــح ج ــوزي ــه مــوريـنـيــو
الـكـثـيــر ،ف ــي األس ـت ــودي ــو التحليلي
الخاص بشبكة «سكاي سبورتس»،
«ل ـ ـ ـقـ ـ ــد ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــت اإلدارة ب ـب ـع ــض
الصفقات ،لكنها لم تستجب لندائي.
استحقيت اإلقالة في نهاية املطاف،
لـكــن الـفــريــق الـحــالــي ،رغ ــم تدعيمه،
أسـ ــوأ م ــن الـ ــذي ك ـنــت أدرب ـ ــه عـنــدمــا
قررت اإلدارة إقالتي».
بـعــد مـضــي  8ج ــوالت عـلــى انـطــاق
ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـت ــاز ،يقبع
مانشستر يونايتد فــي املــركــز ال ــ12
ب ـ ــ 9نـ ـق ــاط ،ج ـ ــاءت م ــن ان ـت ـصــاريــن،
ث ــاث ــة تـ ـ ـع ـ ــادالت ،وث ـ ـ ــاث خ ـس ــائ ــر،
ليبتعد حتى اللحظة عــن املتصدر
ليفربول بـ 15نقطة كاملة .بداية هي
األس ــوأ ملانشستر يونايتد منذ 30
عامًا.
ي ـت ـف ــوق ل ـي ـف ــرب ــول ع ـل ــى مــانـشـسـتــر

تشير األخبار
القتراب ماسيميليانو
أليغري من تدريب
مانشستر يونايتد

حقق ليفربول  8انتصارات متتالية (أ ف ب)

يــونــايـتــد ه ــذا املــوســم عـلــى مختلف
األص ـعــدة ،ومــا يــزيــد األم ــر صعوبة
عـ ـل ــى رج ـ ـ ـ ــال سـ ــول ـ ـشـ ــايـ ــر ،إص ــاب ــة
الـحــارس ديفيد دي خيا ومتوسط
املـ ـي ــدان بـ ــول بــوغ ـبــا ق ـب ـيــل املـ ـب ــاراة
امل ــرتـ ـقـ ـب ــة .مـ ـ ـب ـ ــاراة ص ـع ـب ــة تـنـتـظــر
م ــان ـش ـس ـت ــر ،ي ــأم ــل م ـن ـهــا األنـ ـص ــار
ال ـخــروج بــأقــل األض ــرار املمكنة ،مع
اإلشــارة إلى أنها قد تكون رصاصة
الرحمة للمدرب فــي حــال خسارته،
نظرًا لكثرة األخبار أخيرًا عن اقتراب
ماسيميليانو ألـيـغــري مــن تــدريــب
الفريق.
عـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،يـتـطـلــع رج ــال
املــدرب األملــانــي يورغن كلوب لكسر
األرقـ ــام ،ومــواصـلــة بدايتهم القوية
ف ــي الـ ـ ــدوري ،حـيــث حـقــق ال ـفــريــق 8
انتصارات متتالية .ورغم عدم تقديم
أداء مقنع في بعض املباريات ،إال أن

االبتعاد بفارق  8نقاط عن الوصيف
مانشستر سيتي ،يــؤكــد أن الـنــادي
يسير بخطى ثابتة حتى اآلن.
فــور توقيعه لليفربول ،وعــد كلوب
األنـ ـص ــار بـتـحـقـيــق األلـ ـق ــاب ب ـعــد 3
سـ ـن ــوات .ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،نفذ
كـ ـل ــوب ك ـل ـم ـتــه .ت ـت ــوي ــج ف ــي بـطــولــة
دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،ت ــراف ــق مــع
وصافة في الدوري اإلنكليزي املمتاز
بـفــارق نقطة عــن مانشستر سيتي،
أظهر النسخة األقــوى لليفربول في
العقد الحالي.
مر ليفربول في أغلب فترات األلفية
الـ ـج ــدي ــدة ب ـم ــا ي ـم ــر بـ ــه مــانـشـسـتــر
يونايتد اليوم .يكمن الفارق بحسن
اخ ـت ـي ــارات إدارة ال ــري ــدز وت ـ ّ
ـروي ـه ــا
م ـق ــارن ــة ب ـ ـ ــإدارة ال ـش ـيــاطــن ال ـح ـمــر.
بعد حسن التأسيس من قبل املدرب
السابق بريندن رودج ــرز ،واقترابه
مـ ـ ــن ت ـح ـق ـي ــق لـ ـق ــب ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ب ــأق ــل
اإلم ـك ــان ـي ــات امل ـم ـك ـنــة ،ك ـســب ال ــري ــدز
بفعل عائدات النقل
الكثير من األموال ً
التلفزيوني ،إضــافــة لبيع الالعبني
الذين برزوا مع رودجرز ،على رأسهم
لــويــس س ــواري ــز ،رح ـيــم ستيرلينغ
وفيليبي كوتينيو بأسعار خيالية
ً
م ـقــارنــة بــاألس ـعــار ال ـتــي جـ ــاؤوا من
خــالـهــا إل ــى لـيـفــربــول .تـسـلــم كلوب
فريقًا بعقلية جيدة ،وقام خالل ثالث
س ـنــوات بتغيير املـنـظــومــة تــدريـجــا
لتتالءم مع خطته وطموحات اإلدارة
عـلــى حـ ّـد س ــواء .جــاء ســاديــو مــانــي،
ومحمد صالح ،تالهما فيرجيل فان
دايــك وأليسون بيكير ،أمــا النتيجة
ف ـكــانــت ب ـن ــاء م ـن ـظــومــة ش ــاب ــة قــويــة
بعيدًا عن أضواء اإلعالم .رغم الكمال
ف ــي م ـن ـظــومــة كـ ـل ــوب ،ي ـب ـقــى الـعـيــب
الوحيد عدم تدعيم دكة الفريق خالل
ضــي ،التي تعد ضعيفة
الصيف املــا ً
نسبيًا مـقــارنــة بباقي األنــديــة ،على
رأسها مانشستر سيتي ،الذي يتأمل
معجزة من جاره في املدينة إللحاق
الـتـعـثــر األول بـلـيـفــربــول ،وبــالـتــالــي
ردم ّ
الهوة بينهما.
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الصين تنفي ّادعاءات الـNBA

9

نفت الصني أنها طلبت من دوري رابطة
املحترفني االميركية لكرة السلة استدعاء
املدير العام لنادي هيوسنت روكتس ،على
خلفية تغريدة نشرها في وقت سابق
مؤيدة للتظاهرات في هونغ كونغ املعادية
للصني .وقال غينغ شوانغ ،متحدث باسم
الدبلوماسية الصينية« ،لم تنقل أبدًا الحكومة
الصينية هذا الطلب»ّ .
وادعى آدم سيلفر
مدير الـ«أن بي إيه» الخميس أن ممثلني من
الحكومة الصينية ورؤساء شركات طالبوا
ً
بإقالة داريل موريل .وأردف سيلفر قائال
«أجبنا أنه ال مجال لحدوث ذلك وال حتى
فرض أي عقوبة».
وسبق لسيلفر أن كشف خالل مؤتمر عقد
في مدينة نيويورك االميركية أن تلك املسألة
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أفقيا

ّ
تلقب بالباهية – حكيم
 -1رئيس مجلس نيابي لبناني راحل –  -2مدينة جزائرية
وفيلسوف هندي شهير –  -3أغلظ أوتــار العود – فرس غير أصيل – إحسان – -4
نوع من القرود – سعل –  -5عملة آسيوية – من الحشرات املؤذية تعيش أحيانًا في
شعر الــرأس –  -6وجع – ضابط في الجيش األملاني خالل الحرب العاملية الثانية
قاد الجيش السادس في معركة ستالينغراد –  -7فيلسوف ومجاهد هندي دعا الى
تحرير الهند من اإلنكليز بالطرق السلمية – مرض صدري –  -8وشى – ّ
لس الطعام
– حرف جزم –  -9ضعف وذبول الحيوية – في الشجر –  -10شاعر شعبي لبناني
إنتقادي راحل ُعرف بإبن الشعب أو البلد ّ
لقب بموليير الشرق وفولتير العرب

عموديًا

 -1عاصمة أوروبية –  -2أتكلم بصوت خافت – فيلم سينمائي عرض عام  2007يروي
السيرة الذاتية للمغنية الفرنسية الراحلة إديث بياف –  -3طعم الحنظل – نهر أوروبي
ّ
ويصب في البلطيق – حيوان أليف –  -4عائلة
ينبع في بيالروسيا يجري في ليتوانيا
مؤسس مدرسة تحليل نفسي هامة – فنانة لبنانية –  -5سالسل
طبيب فرنسي راحل
ُ
جبال بركانية أميركية تعتبر أعظم جبال فــي العالم – مــاركــة أقــام مشهورة – -6
متشابهان – من األشجار املثمرة –  -7ابن داوود النبي قاتل والده كما جاء في التوراة
– إله مصري –  -8عائلة أديب فرنسي راحل – أرض ُيزرع فيها – ّ
علم اللغات –  -9ماء
ّ
طيب – فترة الحصاد ووقته –  -10عاصمة تنزانيا السابقة

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

 -1موركس دور –  -2خان الخليلي –  -3يت – واو –  -4اورلي – ما –  -5اوسلو – اوبل – -6
رودس – دتريش –  -7مهب – معي –  -8غاليا – ّ
أح –  -9الوحل – باتا –  -10دولة – كاري

عموديًا
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مشاهير 3285

حلول الشبكة السابقة

مخيتار – قاد –  -2وات – و و و – لو –  -3رن – أسد – غول –  -4كارول سماحة –  -5سل – رو
ّ -1
– هلل –  -6دخول – دبي –  -7واليات – ابا –  -8ريو – ورم – آر –  -9مبيعاتي –  -10ميشال شيحا

حل الشبكة 3284

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عــالــم ريــاضـيــات وفلكي وفـيــزيــائــي أملــانــي ( )1630-1571كــان أول مــن وضع
قوانني تصف حركة الكواكب بعد اعتماد فكرة الــدوران حول الشمس .تأثر
بكوبرنيك وغاليله
 = 4+8+6+2+11عاصمتها موسكو ■ ّ = 10+9+7+5
نقيد بحبل معدني ■ 1+3
= ضمير منفصل

حل الشبكة الماضية :نجمة ابراهيم

كانت لها عواقب مالية «كارثية» على الدوري،
وأن «الوضع قد يستمر كذلك».
وبدأت األزمة بني الصني ودوري رابطة
املحترفني في تشرين االول/أكتوبر
املاضي حني نشر داريل موريل املدير،
العام لهيوسنت روكتس ،تغريدة مؤيدة
للمتظاهرين في هونغ كونغ.

