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جماهير الرجاء المغربي تحرق علم «�إ�سرائيل»

منفذية المتن الجنوبي في «القومي» تختتم دورتها ال�سنوية في كرة القدم

فريق «ال�شهيد محمد �شديد» يحرز لقب «دورة ت ّموز الفداء»

أحرقت مجموعة من جماهير فريق الرجاء الرياضي
المغربي علم «إسرائيل» احتجاجا ً على العدوان الغاشم
الذي تشنه عصابات االحتالل على قطاع غزة.
فأثناء مباراة الرجاء وضيفه فريق إسبانيول اإلسباني
على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس ،نادت جميع
جماهير الفريق العربي باسم فلسطين ورفعت أعالمها،
قبل أن يقدم بعض منهم في المقاعد الخلفية على حرق
العلم «اإلسرائيلي».
وانتهت نتيجة المباراة الودية بهدف لكل فريق بتوقيع
كل من إسماعيل بن المعلم لمصلحة الرجاء في الدقيقة
الـ ،35وسيرخيو غارسيا إلسبانيول في الدقيقة الـ.43

اإلنكليزي جو بارتون
يواصل الدفاع عن غزة

اختتمت منفذية المتن الجنوبي في
الحزب السوري القومي االجتماعي
دورتها السنوية في كرة القدم التي
تقيمها في ذك��رى استشهاد الزعيم
أنطون سعاده تحت عنوان «دورة
ت ّموز ال��ف��داء» ،تقدم الحضور عضو
المجلس األعلى في الحزب منفذ عام
المتن الجنوبي عاطف بزي وهيئة
المنفذية ،ووك��ي��ل عميد الداخلية
سماح مهدي ،وفاعليات من المنطقة
وحشد من القوميين والمواطنين.
بداي ًة ،ألقى ناظر التربية والشباب
إيهاب المقداد كلمة المنفذية التي جاء
فيها« :إذا كانت الرياضة ترويض
وتهذيب للنفس ،فهي أيضا ً صحة
وسالمة ووق��اي��ة ومناعة وح��رز من
األم�����راض وم��ق��اوم��ة للشيخوخة
المبكرة ،ولها دور مهم جدا ً في صحة
الجسم ورشاقته وجماله .هي حركات
ألعضاء ومفاصل الجسم مبنية على
طرق وقواعد ونظم أساسية وسليمة
ناتجة م��ن مفهوم وإل��م��ام وإدراك
واط�ل�اع وخ��ب��رة .ه��ي ت��غ��ذي جسم
اإلنسان باللياقة والطاقة والمهارة
وق��وة التحمل والتقوية والمرونة
والتوافق والتوازن والتركيز والقدرة
والسرعة والقوة».
وت��اب��ع المقداد مستشهدا ً بقو ٍل
للزعيم أنطون س��ع��اده« :الرياضة
وال��ف��ن هما علمان م��ن أع�ل�ام تطور
المجتمع وت��ق��دم��ه ،ول��ه��ذا نحرص
نحن في الحزب على تعميم وترفيع
األنشطة الرياضية إح��ي��ا ًء لجميع
المناسبات ،وترتبط ه��ذه ال��دورة
«تموز الفداء» التي تنظمها منفذية
المتن الجنوبي في ذكرى استشهاد

مهدي يسلّم الحذاء الذهبي للعلي
سعاده ،وال��ذي إذا ما أردن��ا الحديث
عنه ال ب ّد لنا من وقفة تأ ّمل كبيرة أمام
عظمة هذا الحزب وشخصية زعيمه
الف ّذة.
في تموز ال��ف��داء نقول يا زعيمي
كما قال سعيد تقي الدين« :إن الذين
اغتالوك عرفوك ،وفهموك ،وأدركوا أي
خطر كنت عليهم لقد اتهموك بأنك عدو
لبنان ،أنت الذي استشهدت لتحرير
لبنان من أوهام الخرافات ،واستبداد
اإلقطاعية ،وعاهة الطائفية .قالوا إنك
عدو لبنان أولئك الذين خربوا لبنان،
ونهبوا كنوزه واستعبدوا مواطنه،
وفجروا الشعوذة .اتهموك بالخيانة
أولئك الذين أثروا على حساب لبنان،
ووصلوا إلى مراكز النفوذ وكانوا أبدا ً
عماال ً للدول األجنبية يحملون أرقاما ً
من دوائر استخباراتها».
وأردف ناظر التربية والشباب في
منفذية المتن الجنوبي قائالً إن رفقاء
س��ع��اده ال��ي��وم ه��م أصفى لبناني ًة،

وأص���دق ع��روب � ًة ،وأع��م��ق إنساني ًة
ألنهم يمارسون عقيدة ه��ذا الرجل.
وأض��اف« :غ��زة جريحة تخطى عدد
شهدائها األلف ،أطفاال ً ونساء ومسنين
ومجاهدين أب��ط��االً ،استشهدوا يا
زعيمي كما الزيتون رفضوا الركوع
مجدوا األساطير وكتبوا التاريخ
بل ّ
مجددا ً من مساحة ساحلية ضيقة
سهلية تسطر أعظم البطوالت وتج ّرع
ع��دون��ا أق��ص��ى ال��ه��زائ��م» .وت��اب��ع:
«زع��ي��م��ي ،على رغ��م ش��دة ال��ص��ورة
وقسوتها ،لكن شعبنا يكتب التاريخ
من جديد ،لقد نلنا ش��رف أن نحيى
ساعة ضرب «تل أبيب» من فلسطين
المحتلة ...وفلسطين ستنتصر وغزة
ستنتصر ورام الله ستنتصر».
وأردف المقداد مخاطبا ً سعاده:
«ي��ا زعيمي المجموعات الطائفية
ال��ق��اب��ض��ة ع��ل��ى ك�ل�ام ال��ل��ه تحكم
باسمه ،أصبحت أكثر حقدا ً وأكبر
إل��ح��ادا ً وأش��د سفكا ً وأق��وى إجراما ً

عباس يتسلّم كأس المركز الثاني من المهدي

رفضت بلدة شيرتشبيتشي ف��ي إقليم سالزبروغ
النمسوي إقامة مباراة فريق مكابي حيفا «اإلسرائيلي»
ضد خصمه بادربورن األلماني ألسباب أمنية.
واضطرت الهيئة المنظمة للمباريات والمعسكرات
التدريبية في البالد لنقل المباراة إلى بلدة ليوغانغ حيث
يقيم معسكر التدريب الخاص بفريق مكابي حيفا.
وقد اقتحم محتجون معارضون للعدوان العسكري
«اإلسرائيلي» على قطاع غزة الملعب وهاجموا العبي
مكابي حيفا في مباراة ودية ضد فريق ليل الفرنسي ،في
بلدة بيشوفشوفين النمسوية األربعاء الماضي ما تسبب
بإلغاء المباراة.
وقالت الشرطة إن نحو  20شابا ً من أص��ل تركي
اقتحموا الملعب ب��أع�لام فلسطينية ول��وح��ات عليها
شعارات مناهضة لـ«إسرائيل».
واندلعت في النمسا احتجاجات عنيفة مناهضة للعدو
«اإلسرائيلي» بسبب الحملة العسكرية التي تشنها في
غزة وقتل فيها أكثر من  800فلسطيني.
أما وزير الخارجية النمسوي سيباستيان كيرتس فقال
بدوره« :لن يكون هناك أي تسامح في النمسا مع العنف
الذي سببه الدين أو معاداة السامية».

ات من ال

{ أعلن نادي آرسنال رابع الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم أمس تعاقده مع حارس مرمى نيس
الفرنسي الدولي الكولومبي دافيد أوسبينا من
دون الكشف عن مدة وقيمة العقد .وقال مدرب
النادي اللندني الفرنسي آرسين فينغر« :دافيد
أوسبينا ح��ارس مرمى رائ��ع يملك خبرة جيدة
وف���رض ن�ف�س��ه ف��ي تشكيلة ن �ي��س والمنتخب
الكولومبي» ،مضيفاً« :سيعزز تشكيلتنا ونحن
سعداء جدا ً بانضمامه إلى صفوفنا».
وكان أوسبينا ( 25سنة) بين النجوم الذين
ت��أل�ق��وا ف��ي ن�ه��ائ�ي��ات ك��أس ال�ع��ال��م األخ �ي��رة في
البرازيل ،وساهم بشكلٍ كبير في بلوغ منتخب
ب�ل�اده ال� ��دور رب ��ع ال�ن�ه��ائ��ي ل�ل�م��رة األول� ��ى في
تاريخه.
{ أ ّكد برندن رودجرز مدرب نادي ليفربول
اإلن�ك�ل�ي��زي أنّ ال �ه��دف المقبل ل��ه ول�ف��ري�ق��ه هو
التتويج ببطولة الدوري الممتاز .وكان ليفربول
ق��اب قوسين أو أدن��ى من التتويج في الموسم
الماضي قبل أن يتعثر بالخسارة أمام تشيلسي
 0-2والتعادل مع كريستال باالس  3-3في
ال�م��رح�ل�ت�ي��ن ال �س��ادس��ة وال �ث�لاث �ي��ن والسابعة
والثالثين على التوالي ،ليذهب اللقب لمصلحة
مانشستر سيتي بـ( 86نقطة) بفارق نقطتين
عن الريدز.
وق��ال رودج���رز« :ن�ح��ن نتوقع ه��ذا الموسم
ال �ف��وز ب��ال�ل�ق��ب» ،م��ؤك��دا ّ أنّ ط�م��وح��ه تمثل في
العودة للتأهل إلى دوري أبطال أوروب��ا عندما
تعاقد مع ليفربول إال أ ّنه اآلن بات يفكر بالفوز
في بطولة الدوري.

تصوير :يحيى أشوح

{ كشفت تقارير إخبارية اليوم أن برشلونة
اإلس� �ب ��ان ��ي ه ��و ال �م �ن �ت �ف��ع األك� �ب ��ر م ��ن ان �ت �ق��ال
األرجنتيني أنخيل دي ماريا ،العب ريال مدريد
اإلس�ب��ان��ي الوشيك إل��ى ب��اري��س س��ان جيرمان
الفرنسي.
وأش � ��ارت ص�ح�ي�ف��ة «إل �م��ون��دو ديبورتيفو»
الكتالونية إل��ى أن البرسا سيتخلص من العب

بزّي يسلّم كأس البطولة لدبس واألحمد

عامل

حسن الخنسا

واألضعف إيمانا ً يسحقون ويمحقون
بكر ٍه وحقد ال يمكن وصفه ،يقطعون
الرؤوس ويأكلون القلوب ،وهم اليوم
أك��ث��ر ان��خ��راط �ا ً م��ع الفكر اليهودي
التلمودي وأكثر مشاركة لتفاصيل
الحلم الصهيوني بدولته المزعومة.
�ج��رون أب��ن��اء شعبنا وأب��ن��اءن��ا
ي��ه� ّ
األوائ��ل في العراق ،ولكن يا زعيمي
الدائرة البيضاء تتسع وأبناء عقيدتك
يسيرون من نصر إلى نصر ،يسيرون
جنبا ً إل��ى جنب م��ع أب��ط��ال الجيش
ال��س��وري وأب��ط��ال المقاومة ،عينهم
م��ن ص��دد إل��ى الموصل وم��ن كسب
إلى سامراء ومن السويداء إلى غزة،
يقاتلون ببسالة يستشهدون ولكنهم
ال يستسلمون ،ل��ن نخفض ال��راي��ة
سنرفع الهامة وننطلق ،في ذكرى
استشهادك يا زعيمي ننتصر ...في
غزة ننتصر ...في الشام ننتصر ...في
العراق ننتصر ...وفي لبنان الحبيب
ننتصر.»...
اختتاماً ،أمل المقداد الفوز للفريق
األج���در ف��ي ال��م��ب��اراة النهائية التي
أجريت بين فريقي «الشهيد محمد
ش��دي��د» التابع لمديرية الغبيري
وفريق «الشهيد علي عاصي» التابع
لمديرية الشياح ،وانتهت بفوز األول
ٍ
أهداف لثالثة.
بخمسة
كان اللقاء مثيرا ً من حيث الفرص.
وبدأ الشوط األول بهجمات متتالية
من الفريقين من دون أن تترجم أيّ
فرصة بهدف ،ليفتتح فريق الشياح
التسجيل ع��ن ط��ري��ق ال�لاع��ب علي
عكاوي في الدقيقة  20من عمر اللقاء
وينهي الشوط األول متقدما ً بهدف.
م��ع ب��داي��ة ال��ش��وط الثاني ،سجل
المهاجم علي العلي ه��دف التعادل
للغبيري بعد انفراده التام بحارس

الشياح ،وتقدم الغبيري بعدها بهدفين
عن طريق الالعبين بالل العلي ووليد
األحمد لتصبح النتيجة .1-3
وان���ط���ل���ق ال���ش���ي���اح ب��ح��ث��ا ً عن
التعويض ،ومن دربكة داخل منطقة
الجزاء سجل بسام األحمد في مرمى
فريقه الغبيري ع��ن طريق الخطأ،
ليقلص الشياح الفارق لهدف واحد.
بعد دقيقة واحدة سجل عبد الرحمن
ال��ه��وي��دي ه��دف ال��ت��ع��ادل للشياح
لتصبح النتيجة  3-3قبل اختتام
المباراة التي ظن الجميع أنها تتجه
نحو ضربات الترجيح ،ك��ان لعبد
الله ج��دوع رأي آخ��ر عندما سجل
هدف الفوز للغبيري من هجمة مرتدة،
ووسع حسن العلي الفارق للغبيري
في الدقيقة األخيرة ،لينتهي اللقاء
بنتجية  3-5وتحرز الغبيري كأس
البطولة.
ب��ع��ده��ا ج���رى ت��وزي��ع ال��ك��ؤوس
والميداليات على الفائزين ،وق��دم
ناظر التدريب هشام المصري ميدالية
اللعب النظيف لالعب بسام جعفر
من فريق «غ��زة» ،وقدم المنفذ العام
عاطف بزي كأس التحكيم للحكم عمر
منصور .وأح��رز لقب ه��دّاف ال��دورة
حسن العلي ال��ذي تسلم ميداليته
من قبل وكيل عميد الداخلية سماح
م��ه��دي ،وق��دم ناظر التربية إيهاب
المقداد ميدالية أفضل حارس مرمى
ألحمد أبو حسين.
وج��رى ت��وزي��ع الميداليات على
فريق الغبيري الفائز بالمركز األول من
قبل المنفذ العام عاطف بزي والحكم
عمر منصور.

بلدة في النمسا ترفض إقامة مباراة
فريق «إسرائيلي» ألسباب أمنية

منوع

فريق «الشهيد محمد شديد» مت ّوجا ً بكأس البطولة

المقداد يلقي كلمة المنفذية

واصل العب وسط نادي كوينز بارك رينجرز اإلنكليزي
جو بارتون حملته على تويتر دفاعا ً عن غ��زة ،أما آخر
تغريداته فكانت بإطالق «هاشتاغ» باسم «أوقفوا قتل
األطفال في غزة».
وانتشر اسم الهاشتاغ ال��ذي أطلقه الالعب بارتون
المعار إلى نادي مرسيليا ،على نطاق واسع في تويتر،
فيما ش��ارك فيه آالف من الداعمين لفلسطين وبعض
النجوم أيضا ً كالنجم المالي السابق فريديريك كانوتي
(عمر).
ويمتأل حساب الالعب اإلنكليزي على تويتر بالعشرات
من الصور والفيديوهات المناهضة للعدوان العسكري
«اإلسرائيلي» على غزة ،وخصوصا ً قصف العدو لمدرسة

األطفال التابعة لألونروا الجمعة الماضي.
يذكر أن بارتون خاض أول من أمس سجاال ً طويالً مع
العب مكابي حيفا «اإلسرائيلي» يوسي بن عيون.

كان يقدم أفضل ما لديه في مباريات الكالسيكو
التي تجمع الفريقين.
وأوضح المصدر أن انتقاله إلى باريس سان
جيرمان سيلزم النادي الفرنسي االستغناء عن
خدمات أحد العبيه التزاما ً بقواعد اللعب المالي
النظيف التي وضعها االت�ح��اد األوروب ��ي لكرة
ال �ق��دم (ي��وي �ف��ا) .وأض ��اف أن برشلونة يسعى
إلى االستعانة بخدمات البرازيلي ماركينيوس،
على رغم أنه ليس في قائمة الالعبين الذين قد
يستغنى عنهم النادي الفرنسي ،وفقا ً للمصدر
ال��ذي أك��د أن التعاقد «البي إس ج��ي» مع ديفيد
لويز يبقي على آمال البرسا في إتمام الصفقة.
{ دان رئ�ي��س وزراء إيطاليا ماتيو رينزي
ال�ت�ص��ري�ح��ات ال �ت��ي أدل���ى ب�ه��ا ك��ارل��و تافيكيو
ال �م��رش��ح األول لمنصب رئ �ي��س ات �ح��اد الكرة
اإليطالي ف��ي االنتخابات التي ستجرى خالل
أي� ��ام ،ب �ع��د وص �ف��ه ل�لاع�ب�ي��ن أص �ح��اب البشرة
السمراء بأنهم آكلو الموز مشددا ً في الوقت ذاته
على أنه ال يمكنه التدخل في االنتخابات المقبلة
وتغيير نتيجتها.
وكان تافيكيو قد اعتذر عن تصريحاته مؤكدا ً
أن ��ه ل��م ي �ك��ن ي�ق�ص��د ال�م�ع�ن��ى ال �س �ي��ئ للحديث،
وذل��ك بعد ما أث��ارت تصريحاته عاصفة حادة
من االن�ت�ق��ادات على نطاق واس��ع في عالم كرة
ال �ق��دم اإلي �ط��ال �ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى اع �ت��راض كل
األح ��زاب السياسية على تصريحات تافيكيو
وصلت لمطالبة البعض له باالعتذار عن خوض
االنتخابات احتراما ً لالعبين أصحاب البشرة
السمراء.
وقال رئيس الوزراء اإليطالي في تصريحات
لوسائل اإلع�لام اإليطالية المختلفة« :التعبير
الذي استخدمه تافيكيو ليس له تفسير لدي ،إنه
في رأيي مثل إحراز الهدف في مرماك» .وأضاف
رينزي« :الحكومة اإليطالية ليس لديها سلطة
على االتحادات الرياضية وال يمكننا التدخل لمنع
أو تغيير أي ش��يء يتعلق باالنتخابات ،فنحن
نحترم استقاللية المؤسسات الرياضية».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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12

2
3
4
5
6

أفقياً:

عمودياً:

1 .1إسم يطلق على بعض دول المتوسط الشرقي
2 .2بلدة لبنانية ،عتب على
3 .3متشابهان ،سيدة متزوجة ،يخلص من المصيبة
4 .4حرف عطف ،مرفأ في إيرلندا الشمالية
5 .5مدينة ألمانية ،نوتة موسيقية
6 .6أرشدي ،من عظام الفم (بالجمع) ،متشابهان
7 .7مدينة سويدية ،عالم بالغيب
8 .8عائلة ،خالف إنفعي ،آلة طرب
9 .9يمنح ،مسرحية غنائية ،حرف تمني
1010مرفأ إيطالي ،نهر في ألمانيا
1111مدينة فلسطينية ،تطيل النظر إلى
1212أسندهم ،اإلله القمر لدى السومريين واآلشوريين

1 .1مصيف سوري على بردى ،غير مطبوخ
2 .2رجاء ،أكبر سلسلة جبال في أوروبا ،ظرف مكان
3 .3خاصتي ،عاصمة أثيوبيا
4 .4مدينة فرنسية ،للتعريف ،وطن
5 .5من أنواع الشجر ،مدينة سويسرية ،خالف أضيّق
6 .6شبه جزيرة جبلية في غرب آسيا على المتوسط
7 .7من أنواع المأكوالت ،أنشأته
8 .8نوتة موسيقية ،جارية غنت للرشيد ،أعلى قمة في
االردن
9 .9صادق ،طريقة ،سالم
1010أسف ،عملة آسيوية ،ذئب
1111دولة أفريقية ،أوتوماتيكي
1212نعم (باألجنبية) ،دولة أوروبية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،792543816 ،184629537
،271935468
،365871249
،839714925
،549286173
،418397652
،957462381
623158794

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ع���دن ،وادي ع��رب��ة ) 2
ميفوق ،المنية  ) 3رنا ،انس ،امر
 ) 4ربرب ،ان ،وا  ) 5برقن ،امن،
فتل  ) 6نب ،سالفورد  ) 7اعالج،

تب ،ابت  ) 8تفلحا ،انار  ) 9عاما،
لحام ،تو  ) 10المنيا ،الفرن 11
) صب ،الم ،نا  ) 12انام ،جرس،
سد.
عموديا:
 ) 1ع��م��رو ب��ن ال��ع��اص ) 2

دين ،ربع ،البا  ) 3نفارق ،اتمم
 ) 4بنسلفانيا  ) 5وقار ،اجل ) 6
نبال ،حالل  ) 7داس ،مفتاح ،اج
 ) 8يل ،انوب ،اامر  ) 9عمان ،امل
 ) 10رنم ،فدان ،فن  ) 11بيروت،
باتراس  ) 12ةة ،البترون.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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Transformers: Age
of Extinction
فيلم تشويق بطولة مارك
وال� �ب ��رغ م ��ن اخ � ��راج ميشال
باي .مدة العرض  165دقيقة.
( ،ABCك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،اب� � ��راج ،دي��ون��ز،
اسباس).
جوازة ميري
ف� �ي� �ل ��م ك� ��وم � �ي� ��دي ب��ط��ول��ة
ي��اس �م �ي��ن م� ��ن اخ � � ��راج وائ� ��ل
اح� �س ��ان .م ��دة ال �ع��رض 100
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
الس ساليناس).

7
6

Step Up All In
فيلم درام��ا بطولة اليسون
س��ت��ون��ر م���ن اخ� � ��راج تريش
س� �ي ��ي .م � ��دة ال � �ع� ��رض 112
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
ابراج ،الس ساليناس ،سيتي
كومبلكس).

Fish N Chips
ف��ي��ل��م ت� �ص ��وي ��ري ب �ط��ول��ة
ماريو كانتون من اخراج دين
ك ��ري� �ت ��ش .م� ��دة ال� �ع ��رض 92
دقيقة( .سينما سيتي ،ديونز،
 ،ABCفوكس).
Dawn of the Planet
of the Apes
فيلم درام ��ا ب�ط��ول��ة جودي
غرير من اخ��راج م��ات رييفز.
م� ��دة ال� �ع ��رض  130دقيقة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��وردن الس
س��ال �ي �ن��اس ،ف ��وك ��س ،سينما
سيتي ،ابراج).

