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رياضة

كرة المضرب

أخبار رياضية

سيرينا تضيف رقمًا قياسيًا جديدًا إلى أسطورتها
واصلت األميركية سيرينا وليامس،
ال ـتــي أحـ ــرزت أرب ـع ــة أل ـق ــاب متتالية
في البطوالت الكبرى للمرة الثانية،
كـتــابــة أسـطــورتـهــا فــي مــاعــب الـكــرة
ال ـص ـف ــراء بـتـحـقـيـقـهــا رق ـم ــا قـيــاسـيــا
ج ـ ــديـ ـ ـدًا ف ـ ــي مـ ـسـ ـي ــرتـ ـه ــا ال ـ ــزاخ ـ ــرة
باأللقاب ،بعد تتويجها بلقب بطولة
ويمبلدون األخيرة.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت راب ـ ـ ـطـ ـ ــة م ـ ـح ـ ـتـ ــرفـ ــات كـ ــرة
املـضــرب أن ولـيــامــس ،املصنفة أولــى
عــاملـيــا ،أصـبـحــت أول العـبــة تتصدر
التصنيف العاملي برصيد مضاعف
ألقرب مطارداتها.
وب ــات ــت ول ـي ــام ــس ( 33ع ــام ــا) تـمـلــك
 13161نقطة مقابل  6490للروسية
ماريا شارابوفا.
ً
وفضال عن بطوالتها األربــع الكبرى
ف ــي «ف ــاش ـي ـن ــغ م ـ ـيـ ــدوز» وم ـل ـب ــورن
وروالن غ ـ ــاروس ووي ـم ـب ـل ــدون ،فقد
أحـ ـ ـ ـ ـ ــرزت سـ ـي ــريـ ـن ــا ل ـ ـقـ ــب م ــاسـ ـت ــرز
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدات ف ـ ــي س ـ ـن ـ ـغـ ــافـ ــورة الـ ـع ــام
املاضي ،كذلك فازت بدورة ميامي في
آذار املاضي ،ما ساعدها على تعميق
فارق النقاط مع أقرب مطارداتها.
وه ـ ــزم ـ ــت سـ ـي ــريـ ـن ــا ش ـ ــاراب ـ ــوف ـ ــا فــي
ّ
ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي ق ـب ــل أن ت ـتـخــلــص
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م ــن اإلس ـبــان ـيــة غــارب ـي ـنــي مــوغــورثــا
فــي النهائي ،لتحرز لقبها السادس
فــي ويمبلدون وال ـحــادي والعشرين
فــي الـبـطــوالت الـكـبــرى ،لتصبح على
بعد بطولة واحــدة من معادلة الرقم
القياسي لألملانية شتيفي غراف في
مسابقات فردي السيدات ،وثالث عن
الــرقــم الـقـيــاســي ال ـعــام لــاوسـتــرالـيــة
مارغريت كورت.

والالفت أن وليامس أحرزت ألقابًا في
الـبـطــوالت الـكـبــرى أكـثــر مــن مجموع
ألقاب كل الالعبات الحاليات :خمسة
ألـقــاب لـشــارابــوفــا ،سبعة لشقيقتها
الـ ـكـ ـب ــرى ف ـي ـن ــوس ولـ ـي ــام ــس ،اث ـن ــان
للتشيكية بـتــرا كفيتوفا والــروسـيــة
سفتالنا كوزنتسوفا والبيالروسية
فيكتوريا أزارنكا وواحد لألوسترالية
ســامــانـتــا س ـتــوســور وال ـصــرب ـيــة آنــا

سيرينا ترفع جائزة بطولة ويمبلدون األخيرة (غلين كيرك ــ أ ف ب)

أصداء عالمية

جامايكا وكوستاريكا
في ربع نهائي الكأس الذهبية

مواعيد اتحاد كرة القدم
دع ــت اللجن ــة التنفيذي ــة لالتح ــاد اللبنان ــي لك ــرة الق ــدم
جمعيتها العمومية الى عقد جلس ــتها العادية الس ــنوية
ي ــوم الخمي ــس  27آب عن ــد الس ــاعة  ،17.00كم ــا حددت
فت ــرة تس ــجيل الالعب ــن األجان ــب ل ــدي أندي ــة الدرجتني
األول ــى والثاني ــة كاآلت ــي :فت ــرة التس ــجيل الصيفي ــة م ــن
 15تم ــوز حت ــى  13تش ــرين األول ،والش ــتوية م ــن 1
كان ــون الثان ــي  2016حتى  2ش ــباط .ما يعني أن بطولة
ال ــدوري الع ــام للدرجت ــن األول ــى والثاني ــة س ــتنطلق في
منتص ــف ش ــهر تش ــرين األول املقب ــل ،وتحديـ ـدًا ف ــي
ُ
 16من ــه كم ــا أعلن ــت األمان ــة العام ــة .وستس ــحب قرعتا
البطولة يوم األربعاء عند الس ــاعة  13.00للدرجة األولى
والس ــاعة  13.30للثاني ــة .وتقرر س ــحب قرعة مس ــابقة
كأس النخبة يوم األربعاء في  22تموز عند الس ــاعة 12
ف ــي مق ــر االتح ــاد ،على أن تنطلق البطول ــة في  11أيلول.
أما كأس التحدي ،فستس ــحب قرعتها بعد قرعة كأس
النخب ــة مباش ــرة وتنطل ــق ف ــي  10أيلول.

إيفانوفيتش واإليطالية فرانشيسكا
سكيافوني.

جوائز «فالشينغ ميدوز»
أعلن االتحاد األميركي لكرة املضرب
رفـ ـ ـ ــع جـ ـ ــوائـ ـ ــز ب ـ ـطـ ــولـ ــة «ف ــاشـ ـيـ ـن ــغ
م ـ ـيـ ــدوز» ،رابـ ـع ــة بـ ـط ــوالت «ال ـغ ــران ــد
سالم» ،بنسبة  10في املئة ،لتصل الى
 42,3مليون دوالر.
وسترتفع جائزة الفائز باللقب لدى
الــرجــال وال ـس ـيــدات بــالـتــالــي ال ــى 3,3
ماليني دوالر.
وسـ ـيـ ـن ــال ال ــوصـ ـي ــف لـ ـ ــدى الـ ــرجـ ــال
وال ـس ـيــدات  1,6مـلـيــون دوالر ،كذلك
سيضمن كل العب يشارك في القرعة
الــرئـيـسـيــة لـلـبـطــولــة ال ـح ـصــول على
 39,5ألف دوالر.
ويـ ـن ــال ال ـف ــائ ــز ب ـب ـطــولــة وي ـم ـب ـلــدون
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزيـ ــة  2,9م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر،
فـيـمــا ي ـنــال ال ـفــائــز بـبـطــولــة مـلـبــورن
األوسترالية  2,5مليون دوالر ،مقابل
مليوني دوالر لبطل «روالن غاروس»
الفرنسية.
وارت ـف ـع ــت ج ــوائ ــز فــاشـيـنــغ م ـيــدوز
بنسبة  67في املئة في األعوام الثالثة
املاضية.

نهائي دورة رمضان للفوتسال
يلتق ــي الي ــوم فريق ــا الجي ــش وامليادي ــن عن ــد الس ــاعة
 22.00ف ــي نهائ ــي دورة رمضان الثانية بكرة الصاالت
عل ــى ملعب الس ــد التي ينظمها ن ــادي امليادين بالتعاون
م ــع ش ــركة  Any Eventsاملالك ــة الحصري ــة لحق ــوق
اللعب ــة ف ــي لبنان.

استراحة
2048 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 4 8

لح ــق منتخب ــا جاماي ــكا وكوس ــتاريكا
باملتأهل ــن إل ــى ال ــدور رب ــع النهائ ــي م ــن
بطول ــة ال ــكأس الذهبي ــة لك ــرة الق ــدم ملنطق ــة
الكون ــكاكاف (أمي ــركا الش ــمالية والوس ــطى
والكاريب ــي) ،املقام ــة حالي ــا ف ــي الوالي ــات
املتح ــدة وكن ــدا.
وف ــي الجول ــة الثالث ــة ضم ــن املجموع ــة الثانية،
ف ــازت جامايكا على الس ــلفادور  ،0-1س ــجله
غ ــاراث ماكليري ( ،)71فيم ــا تعادلت كندا مع
كوستاريكا .0-0
وتص ــدرت جاماي ــكا الترتي ــب بـ ــ 7نق ــاط
أم ــام كوس ــتاريكا ( 3نق ــاط) والس ــلفادور
(نقطت ــان) وكن ــدا (نقطت ــان).
وتلع ــب الي ــوم ف ــي الجولة الثالث ــة واألخيرة من
مباريات املجموع ــة الثالثة :كوبا مع غواتيماال
(الس ــاعة  01,00فجـ ـرًا بتوقي ــت بي ــروت)،
واملكس ــيك م ــع تريني ــداد وتوباغ ــو (.)03,30

أيمار يقول وداعًا
وض ــع النج ــم األرجنتين ــي بابل ــو أيم ــار حـ ـدًا
ملش ــواره ف ــي املالع ــب بإعالن ــه اعتزال ــه ،وذل ــك
لع ــدم حصول ــه عل ــى فرص ــة اللعب م ــع فريقه
ريف ــر باليت.
وع ــاد أيم ــار ( 35عام ــا) إل ــى فري ــق بدايات ــه
ريف ــر بالي ــت ف ــي أي ــار املاض ــي ،لك ــن
ّ
يضم ــه إل ــى
امل ــدرب مارس ــيلو غاي ــاردو ل ــم
التش ــكيلة الت ــي خاض ــت نص ــف نهائي كأس
ليبرتادور ي ــس.

برشلونة لن يستفيد
من فيدال وتوران ّ
وديًا
ل ــن يتمكن أليك ــس فيدال والترك ــي أردا توران
م ــن املش ــاركة ّ
ودي ــا م ــع فريقهم ــا الجدي ــد
برش ــلونة اإلس ــباني ،بحس ــب ما ذكرت إذاعة
«كادين ــا كوب ــي» املحلي ــة.
وأش ــارت اإلذاع ــة إل ــى أن «البرس ــا» ،املعاق ــب
باملن ــع م ــن إج ــراء تعاق ــدات حت ــى ش ــتاء
 2016م ــن االتح ــاد الدول ــي لكرة القدم ،أرس ــل
استفس ــارًا لألخي ــر ح ــول إم ــكان االس ــتفادة
َ
الالعب ــن ف ــي جول ــة الفري ــق الودي ــة قب ــل
م ــن
ّ
انط ــاق املوس ــم ،لك ــن ال ــرد ج ــاء س ــلبيًا.

أفقيا
 -1رئيس جمهورية لبناني راحل –  -2يبس غصن الشجر وزالــت عنه الرطوبة – عاصمة
أوروبية –  -3ماركة غاالت ومفاتيح عاملية – أكبر سلسلة جبال أوروبية – جنون –  -4وضع
ضجر وسئم – تتكلمها وتتداول بها الشعوب –  -5نهر أميركي ُيعتبر أكبر نهر في
خلسة – ِ
العالم من حيث الحجم والعمق والغزارة –  -6طويل القامة – فك العقدة أو املسألة الحسابية
–  -7حــرف عطف – حــرف نصب – إســم حمله عــدد مــن أبــاطــرة أوروب ــا وملوكها –  -8ضد
ُ
نجس – إحسان – قادم –  -9من أنواع الطيور ُيشبه الك ْركي – الظاهر الى العلن –  -10تنشق
العطر – خالف الفقيرة

عموديًا

 -1موسيقار ومطرب مصري راحل من أصل سوري ُي ّ
عد من أعالم الفن العربي –  -2يحمله
ّ
متخيل ومـتـصـ ّـور –  -3أحـتــرم وأوق ـ ّـر – خبز يــابــس – ضمير منفصل – -4
كــل إنـســان –
آلــة موسيقية إيقاعية شرقية – آلــة موسيقية من العائلة الهوائية –  -5صحيفة عربية
ُ
– للتعريف –  -6حبوب تستعمل لتطييب القهوة – عاصفة بحرية – نضج وأدرك الثمر –
ّ
سنور – خداع وتحايل في اإلمتحانات املدرسية
 -7ماركة سيارات – عاصمة آسيوية – -8
– بواسطتي –  -9حرف جزم – ضد بــرودة –  -10من أهم املعارك على الساحة األوروبية
بني النمسا وروسيا ضد األمبراطور نابليون بونابرت والتي ّ
أدت الى انتصار نابليون

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.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1خليل الكافر –  -2لوزان – ملجأ –  -3دموع – شرف –  -4الر – بندق –  -5معدني – دينا – -6
طم – أسد – قول –  -7راين – بر – له –  -8الحتف – صف –  -9تي – فارنا –  -10حجر الصوان

عموديًا
 -1خليل مطران –  -2لو – أعمال –  -3يزدرد – يحتج –  -4الم – نانتير –  -5انوبيس –  -6عن –
ّ
الهجان
دب – فل –  -7كم – د د – رصاص –  -8الشقيق – فرو –  -9فجر – نول – نا –  -10رأفت
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شاعر مصري ( )1923-1854وأحــد فــرســان األحـيــاء والبعث فــي تــاريــخ الشعر
العربي في العصر الحديثّ .
ّ
ولقب بشيخ الشعراء
تميز شعره بالرقة والعاطفة
 = 5+7+8+1صفة فقدان شعر الرأس ■  = 10+3+4+2حادث بالليل ■ 5+6+9+11
= ضد يشتري

حل الشبكة الماضية :فرنسوا بوشيه

