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حا�ضر عن فنون اللعبة في الأكاديمية اللبنانية

انتهاء الجولة الأولى من الدوري اللبناني

فونغ لـ«البناء»� :أهمية الوينغ �شون تكمن
في التوا�صل والمعرفة والدفاع عن البالد من خطر الأعداء

بوكير واثق بالعبي النجمة على رغم الخ�سارة �أمام ال�صفاء

فونغ متوسطا ً المشار كين

 ...ومع الزميل الخنسا
سيدني ،وقد شارك الملقب بـ«األيدي المضيئة»
في العديد من المبارزات القتالية مع العبين كبار
في فنون مختلفة واستطاع أن يهزم معظمهم،
ويعتبر ديريك بعد  60سنة من الخبرة من أفضل
مدربي العالم على اإلطالق في الوينغ شون.
«التواصل والمعرفة والدفاع عن النفس وعن
بالدنا من خطر األعداء» ،هذه الكلمات أجاب بها
فونغ على سؤالنا إياه حول أهمية فن الوينغ
شون في بناء المجتمع .وأضاف فونغ لـ« البناء»
أنه أتى إلى لبنان عبر أحد تالميذه المميزين وهو
آالن يونس ،وتابع أنه متحمس لتقديم هذا الفن
في بلد كلبنان.
وكان لنا حديث مع السيد آالن يونس تلميذ
السيفو فونغ ،الذي أعرب عن فخره باستضافة
رجل مثل السيفو ديريك فونغ في لبنان ،وهو
الذي عايش ايب مان قبل الالعب الشهير بروسلي

حسن الخنسا
استقبلت األكاديمية اللبنانية للـ«وينغ شون»
السيفو ديريك فونغ في نادي الحكمة الرياضي
_ الجديدة حيث ألقى األخير محاضرة حول
ف��ن��ون لعبة ال��وي��ن��غ ش��ون وال��ن��ظ��ام الخاص
بالسيفو ديريك فونغ ،وذل��ك للمرة األول��ى في
لبنان والشرق األوس��ط .ش��ارك في المحاضرة
التي استمرت حوالى الثالث ساعات أكثر من
 50طالباً ،وتخللها شرح العديد من األمور الفنية
والتقنية التي تعتبر أساسا ً في فن الوينغ شون.
يذكر أن السيفو ديريك فونغ هو التلميذ األول
للغراند ماستر إيب مان ،وهو األخ األكبر لالعب
الشهير بروسلي.
يعلم فونغ الذي تلقى علومه في هذا الفن من
إيب مان مباشر ًة ،فنون الوينغ شون اليوم في

وكان من تالمذة الجيل األول لدى المعلم الكبير
ايب مان.
وأضاف يونس« :إن هذه المحاضرة مهمة جدا ً
بالنسبة إلى التالمذة الذين يتلقون فن الوينغ
ش��ون» ،وأوض��ح أن «لسيفو فونغ أعطاه اإلذن
بتعليم هذا الفن تحت اسم مدرسته الصينية
الشهيرة sifu dereck fung wing chun
 systemأو نظام السيفو ديريك فونغ في فن
الوينغ شون.
وشرح يونس أهمية نظام السيفو فونغ ،التي
تكمن في أن المتلقي يأخذ المعلومات والتقنيات
من المنبع مباشر ًة وهي طريقة تقليدية وتحتاج
إلى الوقت كي تتم عملية البناء ،ولكنها في الوقت
ذاته هي الطريقة المثلى لتعليم هذا الفن.
وتابع أن «بعض القيّمين على الفنون القتالية
في لبنان رفضوا إقامة هذه المحاضرة وأنه تم

المختص» ،لكنه كسبها
رفع دعوى في القضاء
ّ
في اللحظة األخيرة.
وأشار يونس إلى أن جيله هو الجيل الثاني
بعد معلمه فونغ ،ودعا الشباب إلى «ممارسة
الرياضة ألن من شأنها تهذيب النفوس وتعليم
احترام اآلخرين» .موضحا ً أنه «في طور تأسيس
لجنة تنظيمية لفن الوينغ شون في لبنان» ،ومن
ثم يستطيعون البدء بتمرين الطالب على هذا
الفن في نادي الحكمة الرياضي.
وتمنى يونس من القيمين على الرياضة في
لبنان ،خصوصا ً الفنون القتالية متابعة هذا
الموضوع ومساعدته ف��ي نشر ه��ذه اللعبة،
م��ؤك��دا ً أن��ه شخص ال يبغي جمع األرب���اح من
الوينغ ش��ون ،بل كل ما يريد هو الترويج لهذا
الفن الراقي .وتمنى من وزارة الشباب والرياضة
تسهيل تأسيس اللجنة.

«بيروت ماراثون» تطلع الجمعيات الخيريّة
على �آليات الت�سجيل الإلكتروني و�أفكار لجمع التب ّرعات
ع��ق��دت جمعية ب��ي��روت م��اراث��ون اللقاء
وخصص
السنوي مع الجمعيات الخيرية
ّ
إلطالعها على اآلل��ي��ات الجديدة للتسجيل
اإلل��ك��ت��رون��ي للمشاركة ف��ي س��ب��اق مصرف
لبنان بيروت م��اراث��ون لعام  2014وال��ذي
يقام بتاريخ األحد  9تشرين الثاني المقبل
تحت شعار «سالم ...محبة ...ركض» ،وكذلك
معرفة خريطة الطريق نحو زيادة إيراداتها
وال��ج��دي��د على صعيد ال��ج��ان��ب التنظيمي
للسباق.
وقد حضر اللقاء أكثر من  120ممثل لهذه
الجمعيات حيث احتشدوا في قاعة المؤتمرات
لفندق النكستر – بالزا في الروشة .بداي ًة مع
ترحيب من ماريانا وهبي وعبد الله عبد النور
ثم ع��رض فيلم وثائقي عن سباق ماراثون
العام الماضي مع عدد من الشهادات واآلراء
من قبل شخصيات رياضية .ومن ثم كلمة مي
الخليل رئيسة جمعية بيروت ماراثون التي
عبّرت عن سعادتها وبالغ فخرها واعتزازها
للحضور الكثيف الذي وفد من كل المناطق
رغم الظروف والتحديات ما يؤكد تلك اإلرادة
من أج��ل الخير والتالقي والمحبة والسالم
ودائما ً من خالل رياضة الركض.
وأش��ارت الخليل إلى أن الجمعية في كل
عام تسعى لتطوير الشراكة مع الجمعيات
الخيرية بما يساعدها في تعزيز قدراتها
للقيام بدورها وتنفيذ نشاطاتها وتحقيق
أهدافها ،ولهذا نطرح في كل عام شيئا ً جديدا ً
ونتفاعل مع كل فكرة تغني تلك الشراكة
متوجهة بالشكر والتقدير لكل من كان وراء
ّ
التحضير للقاء والمشاركة في برنامجه.

بعدها ق�دّم مدير السباقات في الجمعية
وسام ت ّرو عرضا ً حول التفاصيل التنظيمية
المتعلّقة بالسباق موضحا ً آليات التسجيل
اإللكتروني الخاص بالجمعيات الخيرية
وم��ش��ددا ً على وج��وب التسجيل في الفترة
المحدّدة والتي تنتهي في  20تشرين أول
المقبل .وكشف عن تعديالت أدخلت على
مسار السباق لمسافة  42كلم بما نسبته 60
في المئة وبأن هناك سباقين لمسافة  10كلم
األول للمرح والجديد هو سباق للتحدّي حيث

ستعتمد وحدة التوقيت.
وأش��ار إلى مشروع «تب ّني فريق» من كل
المناطق اللبنانية وال��ذي تسعى الجمعية
إلى تعزيز إطاره ليلحظ أوسع شريحة ومن
قبل رعاة وداعمين وهي تشمل تغطية رسوم
التسجيل والنقل والغذاء.
وتحدث خالل اللقاء المد ّرب والعدّاء ميكي
شبلي عن تجربته في عالم الركض من أجل
هدف خيري وشراكته مع جمعية «أم النور»
وكيف أمكن له أن يجمع عشرات اآلالف من

شغل ف��وز الصفاء على النجمة
ٍ
بهدف نظيف ،في األسبوع األول
أمس
للدوري الوسط الكروي واإلعالمي
في لبنان ،ال سيما أن اللقاء شكل قمة
مبكرة بين حامل اللقب ووصيفه.
وج��اءت تعليقات المدربين ،بعد
م��ب��اري��ات األس��ب��وع األول متباينة
بشأن ظ��روف النتائج التي انتهت
عليها مباريات هذه المرحلة ،حيث
رأى م��درب الصفاء سمير سعد أن
المنافسة ستكون قوية هذا الموسم،
بينما جدد مدرب النجمة ثيو بوكير
ثقته بفريقه.
ونستعرض بعض آراء المدربين
بعد مباريات األسبوع األول:
ق��ال م��درب الصفاء سمير سعد:
مباراة قمة بين فريقين التقيا مرتين
ف��ي النخبة حيث فزنا ف��ي واح��دة
وخسرنا في أخرى ،وجاءت المباراة
قوية والنجمة فريق كبير لكن العبي
الصفاء ق��دم��وا م��ا عندهم وظهرت
لياقتهم عالية واللقاء يبشر بمنافسة
ق��وي��ة ه��ذا ال��م��وس��م ودف���ع معنوي
للصفاء عبر هذا الفوز.
وقال مدرب النجمة ثيو بوكير :مع
ثقتي بأننا الفريق األفضل ،إال أنني
توقعت الخسارة في أول  20دقيقة،
والحارس ارتكب هفوة قاتلة كلفتنا
المباراة.
ومن جانبه قال رئيس الراسينغ
جورج فرح« :قدم فريقي مباراة جيدة
وكان يستحق الفوز بعد الفرص التي
أهدرها المهاجمون وخصوصا ً في
راض عن
الشوط األول .عموما ً أنا
ٍ
النتيجة واألداء ،ونحمد الله على أن
المهاجم النيجيري الجديد إبراهيم
بابا قدم أدا ًء جيدا ً وأثبت أنه قادر
على س ّد الثغرة التي أحدثها رحيل
الثنائي السينا سورو وعدنان ملحم،

وأعتقد أن مستوى جميع الالعبين
تأثر بسوء أرض الملعب».
ف��ي المقابل ق��ال م��دي��ر األن��ص��ار
ب�لال ف���راج« :ت��أث��ر الفريق إلصابة
معظم الالعبين ب��أع��راض صحية
قبل المباراة التي كانت مثيرة في
أولها ومشتعلة في آخرها ،لم يكن
أداء فريقي سيئا ً ولكن بإمكانه تقديم
األفضل ،على أمل أن يتحسن األمر إلى
األفضل ابتدا ًء من األسبوع المقبل.
وبالنسبة إلى مدرب فريق «النبي
شيت» موسى حجيج :كانت المباراة
م��ع التضامن صعبة وس��ط دف��اع
قوي من الطرفين ،وكان على الحكم
قيادتها بحنكة أكثر .فريق التضامن
صعب على أرض��ه والمباراة كانت
قوية.

التضامن يعترض
على الظلم التحكيمي

عبر أمين سر نادي التضامن صور
اللبناني سمير ب��واب ع��ن استياء
فريقه م��ن أداء الحكام ف��ي مباراة

فريقه مع النبي شيت ،في األسبوع
األول م��ن ال����دوري ،وال��ت��ي انتهت
بخسارة الفريق الجنوبي على أرضه
.2 – 1
وق���ال ب���واب إن ف��ري��ق��ه تعرض
للظلم طيلة المباراة وحرم من الفوز،
خصوصا ً العرقلة التي تسبب بها
ح��ارس النبي شيت وحيد فتال في
الدقائق األول��ى من اللقاء بعرقلته
مهاجم الفريق ك��ون��ان ريتشموند
داخل المنطقة المحرمة ،من دون أن
يطرده كونه الالعب األخير متجاهالً
تطبيق القانون الواضح ،وإال لكان
في نتيجة المباراة كالم آخر ،ناهيك
عن التحامل الفاضح على العبينا
ح��ت��ى رك��ل��ة ال���ج���زاء ال��ت��ي منحها
للفريق البقاعي مشكوك في صحتها
كون الالعب علي بزي معروف في
«التمثيل» داخل المنطقة المحرمة.
أما حول طرده من المباراة فقال:
«جل ما في األمر أنني صرخت على
الملء بأننا مظلومون معاتبا ً الحكام
على األسلوب في التعاطي معنا».

كو�ستا ...مفتاح و�صول ت�شيل�سي �إلى لقب دوري الأبطال
الدوالرات لهذه الجمعية من خالل حشد عدد
كبير من المشاركين في الماراثون.
كما ت��وق��ف عند تجربة جمعية بيروت
ماراثون لهذا العام والمتعلّقة بزيادة عدد
المشاركين ف��ي سباق ال��م��اراث��ون لمسافة
 42كلم من خالل مشروع  ،542حيث هناك
 5مد ّربين ،هو من بينهم ،يقومون بإعداد
وتحضير عدائين لسباق ال��م��اراث��ون وقد
انطلقت تلك الحصص التدريبية منذ فترة.
وتضمن اللقاء أي��ض�ا ً تقديم ش��ه��ادة عن
التوحد
تجربة ال��ع �دّاء س��اري م��ن مرضى
ّ
ج��اءت على لسان والدته سهى بيهم التي
تحدّثت بلغة وجدانية كيف أنها استطاعت
أن تساعد ابنها على معوقات وضعه الصحي
شجعه على المشاركة في سباق الـ 10كلم
ما ّ
وكيف أن الرياضة أصبحت مدخالً لمقاومته
للمرض وشأنا ً حياتيا ً يومياً.
وك��ان ع��رض فيلم عبر يوتيوب ل��ع�دّاءة
كندية من فانكوفر تدعى س��ارة جايمسون
أرسلته لجمعية بيروت ماراثون تبدي فيه
رغ��ب��ة ع��دد م��ن ال��ع��داءات المجيء للبنان
والمشاركة في السباق ألجل جمع تب ّرعات
لجمعيتهن الخيرية.
بعدها طرحت أسئلة وكانت إجابات عنها
وقام الحضور من ممثلي الجمعيات بالتوقيع
ّ
مصغرة من «( »PREطاقة
مجسمات
على
ّ
الركض اإليجابية) وتم تلوينها بألوان تعكس
التفاؤل والتوق للسالم وتسلّم الجميع أساور
قماشية حملت كلمات الشعار.

إذا لم تتمكن من هزيمهتم ،اجعل العبيهم ينضمون إليك.
أصبحت هذه العبارة لسان حال نادي تشيلسي اإلنكليزي
لكرة القدم بعدما تحطمت آماله في إحراز لقب بطولة دوري
أبطال أوروبا في الموسم الماضي على يد أتلتيكو مدريد
اإلسباني في ال��دور قبل النهائي للبطولة بعدما خسر
النادي اللندني بنتيجة  1-3في مباراة العودة بإسبانيا.
وكان هذا إخفاقا ً مؤلما ً جدا ً بالنسبة للبرتغالي جوزيه
مورينيو م��درب تشيلسي ،ال��ذي يسعى جاهدا ً لقيادة
الفريق نحو لقب بطل أوروبا بعدما نجح في األمر نفسه
مع بورتو البرتغالي وإنتر ميالن اإليطالي.
وبعدما اقترب مع ريال مدريد من تحقيق هذا اللقب
ورأى تشيلسي يحقق اإلنجاز نفسه من دونه في ،2012
يسعى مورينيو بكل طاقته لتأكيد سمعته كأفضل مدرب
في العالم.
والشك في أن إحراز لقب دوري أبطال أوروبا مع فريق
ثالث سيحقق له هذا الهدف ،ولكي يحسن فرصته في الفوز
باللقب األوروبي المتميز خطف مورينيو خالل الصيف أحد
الالعبين الذين حرموه من هذا اللقب في الموسم الماضي
إذ ضم دييغو كوستا من أتلتيكو مدريد مقابل  32مليون
جنيه إسترليني ( 52مليون دوالر).
وقد أثبت المهاجم اإلسباني بالفعل أنه كان يستحق
كل هذا المبلغ بتسجيله سبعة أهداف لتشيلسي حتى اآلن
ليتصدر الفريق اللندني ترتيب الموسم الجديد من مسابقة
الدوري اإلنكليزي الممتاز.
ويحاول مورينيو عالج مشكلة الشد التي يعاني منها
كوستا ،ولكنه يعرف جيدا ً أن��ه ال يمكنه انتظار شفاء
الالعب تماما ً في كل مرة من دون أن يحصل على الراحة
الكافية للتخلص من إصابته.
وقال مورينيو« :ال يمكنه اللعب بقمة مستواه ...إنه
ال يفعل شيئا ً تقريبا ً في التدريبات .إنه يرتاح ويتعافى
وحسب من الش ّد العضلي الذي يعاني منه».
وكان كوستا من أهم أسباب البداية القوية لتشيلسي
في هذا الموسم ،في تغير الفت للفريق عن الموسم الماضي
عندما كلفته ندرة األهداف لقب مسابقة الدوري اإلنكليزي.
وم��ع انضمام سيسك فابريغاس إل��ى تشيلسي آتيا ً

من برشلونة وقيامه بتوفير التمريرات والدعم الالزمين
لكوستا ،فقد ساعد الالعبان اإلسبانيان مورينيو على
االقتناع بشك ٍل أكبر بأن هذا الموسم ربما يكون الوقت الذي
يقود فيه النادي اللندني إلى المجد األوروبي.
وه��ذه القناعة انتقلت بدورها إل��ى العبي تشيلسي
حيث قال إدين ه��ازارد« :يستطيع كوستا أن يسجل في
كل مباراة ،كما أن سيسك من أفضل العبي خط الوسط
في العالم .ويستطيع سيسك أيضا ً التسجيل إلى جانب
تمريراته الجيدة».
بينما أكد العب الوسط ويليان وحارس المرمى تيبو
كورتوا أن كوستا تأقلم سريعا ً مع متطلبات ال��دوري
اإلنكليزي الممتاز.
وقال ويليان« :إنه سعيد بوجوده هنا ،إنه العب جيد
ومرح .إنه يمزح معنا طوال الوقت ،وأنا سعيد باللعب إلى
جانبه» .بينما أكد كورتوا أن كوستا بدأ في لندن من حيث
انتهى في إسبانيا.
وقال الحارس البلجيكي« :من المهم أيضا ً أن يتمكن
باقي مهاجمي الفريق من تسجيل األهداف ألن لكل هدف
قيمته ،ولكننا نأمل أن يتمكن كوستا من المحافظة على
وتيرته في التسجيل».
وك���ان تشيلسي ت��ع��ادل ف��ي م��ب��ارات��ه االفتتاحية
بالمجموعة السابعة في دوري األب��ط��ال أم��ام شالكه
األلماني ،ما يضيف بعضا ً من اإلثارة إلى عودة مورينيو
المرتقبة اليوم إلى بلده البرتغال حيث يحل تشيلسي
ضيفا ً على نادي مورينيو السابق سبورتينغ لشبونة
ضمن منافسات المجموعة نفسها.
وسيتعين على مورينيو أن يتخذ قرارا ً بشأن المجازفة
بالدفع بكوستا بعدما لعب المهاجم اإلسباني لمدة 80
دقيقة في مباراة تشيلسي األخيرة بالدوري اإلنكليزي
عندما فاز على أستون فيال  3ـ صفر.
وفي حال قرر مورينيو منح كوستا الراحة في مباراة
اليوم ،سيتنافس الفرنسي لويك ريمي مع اإليفواري
المخضرم ديدييه دروغبا على مكان بالتشكيل األساسي
لتشيلسي مع احتمال دخول األلماني أندري شورله في
المنافسة معهما.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1فيزيائي أميركي ومخترع شهير راح���ل إخترع
المصباح الكهربائي
2 .2مدينة مصرية ،مرض
3 .3إرتدى ،حارس الموتى عند الفراعنة
4 .4من المحرمات ،مدينة ألمانية ،عود طويل في رأسه
حربة
5 .5مدينة أميركية عاصمة مشيغان ،رقد
6 .6شتموه ،للتفسير ،لقب رئيس التبت الديني والمدني
7 .7حرف أبجدي مخفف ،بركان مشتعل في كوستاريكا،
عمر
8 .8مولوده الصبي ،مدينة أردنية
9 .9كبر وتطور ،أنحت القلم ،زاوية
1010نواجه ،خلطنا األمر أو الشيء
1111شديد الخصومة ،مانحا ً
1212إختراعه ،مدينة فيتنامية

1 .1مدينة أميركية عاصمة فرجينيا الغربية ،نوتة
موسيقية
2 .2تهيأ للحملة في الحرب ،مضيق بين البحر االحمر
وخليج عدن
3 .3مدينة إيطالية ،من األحجار الكريمة
4 .4وبّخ ،قلة النوم ،أهدم البناء
5 .5قديس وناسك قاسى اإلضطهاد أيام ديوقليتيانس،
يخاف من
6 .6عائلة ،أحسد اآلخرين على نعمتهم ،من أنواع الزجاج
7 .7حانوت ،يطلب فعل االمر ،للتأوه
8 .8من األنبياء ،جاراه في الحديث
9 .9من األلقاب ،الحب ،مدينة مصرية
1010فتال الحبل ،جبل مشتعل
1111رغد العيش ،مدينة تونسية
1212يفتنان ،جالس على الشراب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،426983517 ،385716429
،519374286 ،971452638
،267198354 ،834265971
،693821745 ،142657893
758439162

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ساموترايقا  ) 2ود ،ادم،
رممنا  ) 3ري��ال م��دري��د ،لك ) 4
يساير ،ابابيل  ) 5نام ،نال ،ند
 ) 6اب���رم ،سين ،ي��ان  ) 7ما،

امل ،مالي  ) 8بادن بادن ،اب ) 9
ناسبا ،نحاربه  ) 10تادبا ،ماهر
 ) 11دار ،يرمي ،مان  ) 12الهال،
ليما.
عموديا:
 ) 1سورينام ،نبدأ  ) 2اديس

اب��اب��ا ،ال  ) 3اام���ر ،اس��ت��ره ) 4
والي ،مأدبا  ) 5تدمرن ،مناديل
 )6رمد ،اسلب ،بر  ) 7رالي ،انامل
 ) 8قريب ،نمدح ،ي ي  ) 9يمدان،
ان��ام  ) 10ام ،بديل ،رام��ا ) 11
نلي ،ايابها  ) 12ياكالن ،بهرنا.

 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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Two Night Stand
فيلم كوميدي بطولة اناليغا
ت �ي �ب �ت��ون م���ن اخ� � ��راج ناكس
ن�ي�ت�ش��وس .م��دة ال �ع��رض 86
دقيقة ،ABC( .الس اليناس،
سينما سيتي ،ديونز ،فوكس،
امبير ،سينمال).
The Equalizer
فيلم تشويق بطولة دينزل
واش�ن�ط��ن م��ن اخ ��راج انطوان
ف���وك���وا .م� ��دة ال� �ع ��رض 131
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
اب��راج ،سينما سيتي ،فوكس،
سينمال).

The Rover
ف �ي �ل��م درام� � ��ا ب �ط��ول��ة غ��اي
ب � �ي� ��رس م� ��ن اخ� � � ��راج داي� �ف ��د
م�ي�ت�ش��ود .م��دة ال �ع��رض 108
دقائق ،ABC( .سينما سيتي،
فوكس ،سينمال).

The Young and
Prodigious T.S.
Spivet
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة كيل
كاتليت م��ن اخ ��راج ج��ان بيار
ج��ون �ي��ت .م ��دة ال �ع��رض 105
دق �ي �ق��ة ،ABC( .كونكورد،
سينما سيتي).

The Hundred Foot
Journy
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب�ط��ول��ة هيلين
م� �ي���ري���ن م � ��ن اخ� � � � ��راج الس
هالسترم .م��دة العرض 122
دقيقة( .سينما سيتي ،امبير،
ابراج ،سيتي كومبلكس).

