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ت�شل�سي يحلّق في ال�صدارة ...والفوز الأول للبافاري �إياب ًا ودورتموند ينتع�ش النبيذي يتعثر �أمام ال�ساحل...
يوفنتو�س يتعملق في قمّة الكالت�شيو ...و�أتلتيكو «يُذل» جاره الملكي برباعية والأن�صار والعهد يوا�صالن ال�صدارة
تغلب تشلسي على آستون فيال  1-2ليبتعد بفارق  7نقاط
في الصدارة مستغالً في الوقت ذاته سقوط مانشستر سيتي في
ّ
فخ التعادل على ملعبه مع هال سيتي  1-1في المرحلة الرابعة
والعشرين من الدوري اإلنكليزي التي شهدت تف ّوق توتنهام على
جاره آرسنال في دربي شمال لندن .1-2
وعاد البلوز بنقاط المباراة الثالث من مباراته مع آستون فيال
بعد أن افتتح له نجمه البلجيكي إدين هازار التسجيل مبكرا ً بعد
مرور  8دقائق .لكن فيال أدرك التعادل في مطلع الشوط الثاني
بواسطة جوريس أوك��وري ( ،)48قبل أن تكون الكلمة األخيرة
للمدافع الصربي برانيسالف إيفانوفيتش بتسديدة على الطاير
في الدقيقة .66
وشارك في المباراة الجناح الكولومبي خوان كوادرادو المنتقل
حديثا ً إل��ى صفوف اللندني من فيورنتينا اإليطالي ب��دال ً من
البرازيلي ويليان في ربع الساعة األخير من المباراة.
في المقابل ،عانى السيتيزن األم ّرين على ملعبه وانتزع تعادال ً
في غاية الصعوبة من ضيفه الجريح هال سيتي  .1-1تقدم هال
بواسطة ديفيد ميلير الذي استغل كرة مرتدة من القائم ( ،)35قبل
أن يدرك البديل جيمس ميلنر التعادل لسيتي قبل نهاية المباراة
بدقيقتين.
وعلى ملعب وايت الين هارت ،خطف توتنهام  3نقاط ثمينة في
مباراة كان نجمها مهاجم الفائز هاري كاين صاحب هدفي فريقه
في أول مباراة دربي يخوضها .وتابع المباراة مدرب منتخب
إنكلترا روي هودجسون الذي ال ب ّد أن يستدعي كاين صاحب 22
هدفا ً هذا الموسم إلى صفوف المنتخب الوطني لمباراته المقبلة
في آذار المقبل.
وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات الحصة األول��ى،
والفرص أيضا ً بدأها ه��اري كاين ألصحاب األرض ( ،)5ورد
الفرنسي أوليفييه جيرو بواحد ٍة أيضا ً ( )10قبل أن يمرر األخير
كرة إلى األلماني مسعود أوزيل تابعها مباشرة في شباك حارس
توتنهام الفرنسي هوغو لوريس (.)11
وف��ي الشوط الثاني ،أت��ى التعادل سريعا ً بعدما تح ّولت
تسديدة مايسون إلى ركنية نفذها الميال وحاول حارس آرسنال
الكولومبي دافيد أوسبينا إبعادها بيده فوصلت إلى كاين الذي
أعادها إلى الشباك ( .)56وحسم توتنهام النتيجة بعد كرة عالية
من بن طالب على رأس كاين وضعها إلى يمين أوسبينا في أسفل
الزاوية (.)87
وصعد ساوثمبتون إلى المركز الثالث بفوزه المتأخر على
كوينز بارك رينجرز بهدف لمهاجمه ساديو مانيه في الدقيقة
األخيرة.
وتعادل سوانسي سيتي مع سندرالند  .1-1وتقدم سندرالند
بواسطة مهاجم منتخب إنكلترا السابق جرماين ديفو (،)42
ولسوانسي الكوري الجنوبي سونغ يونغ كي (.)66
وانتهى دربي ميرسيسايد بتعادل سلبي مخيب لآلمال بين
إيفرتون وليفربول على ملعب «غوديسون بارك» ،في مباراة كان
ليفربول الطرف األفضل فيها لكنه لم يتمكن من ه ّز شباك جاره.
وكانت المباراة ،الدربي األخير لقائد ليفربول ستيفن جيرارد الذي
سينتقل في نهاية الموسم الحالي إلى لوس أنجليس غاالكسي.

الدوري األلماني

حقق بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب فوزه الخامس
عشر على حساب مضيفه شتوتغارت  0-2في المرحلة العشرين
من الدوري األلماني.
على ملعب غوتليب دايملر شتاديون ،حقق الفريق البافاري
ف��وزا ً في غاية األهمية ألنه يأتي إثر بداية متعثرة في اإلياب
بعد الخسارة األولى له هذا الموسم أمام فولفسبورغ ( )4-1ثم
التعادل على أرضه مع شالكه .1-1
وانتظر البايرن حتى الدقيقة  41لزيارة شباك مضيفه عبر
الجناح الهولندي السريع آريين روبن الذي تلقي كرة من ميتشل
فايزر أنهاها بيسراه في شباك زفن أولريش .وفي الشوط الثاني،
أضاف النمسوي دافيد آالبا الهدف الثاني من ركلة حرة أسكنها
أعلى الزاوية اليمنى (.)50
ورفع البافاري رصيده إلى  49نقطة مقابل  41لفولفسبورغ،
بطل  ،2009-2008الذي تغلب على ضيفه هوفنهايم  0-3على
ملعب فولكسفاغن أرينا .وبدأ الدولي األلماني المنتقل من تشلسي
أن��دري شورلي اللقاء ووض��ع اللمسة األول��ى بتمريرة عرضية
متقنة إلى الهولندي باش دوست الذي افتتح التسجيل في وقت
مبكر ( .)3وعزز فولفسبورغ تقدمه بالهدف الثاني بفضل رأسية
محكمة للبلجيكي كيفن دي بروين ( .)28وأك��د دي روي��ن فوز
فريقه بالهدف الثالث والشخصي الثاني بعد أن قاد باش دوست
هجمة مرتدّة وسلّمه كرة خارج المنطقة أرسلها األول قوية في
أعلى الزاوية اليسرى (.)84
وأسقط بوروسيا دورتموند وصيف البطل مضيفه فرايبورغ
 0-3وتخلى عن المركز األخير لكنه بقي في دائرة خطر الهبوط
في المركز السادس عشر ،وذلك على حساب فرايبورغ بالذات
وشتوتغارت.
بدأ دورتموند اللقاء بهجوم ضاغط فسنحت له فرص عدة
مبكرة عبر ماركو ريوس ( )1وإيلكاي غوندوغان ( 3و 6و)8
والياباني شينغي كاغاوا ( )5قبل أن يفتتح ريوس التسجيل
مستفيدا ً من تمريرة الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ ( .)9وفي

افتتحت الجولة الخامسة عشرة من الدوري اللبناني
لكرة القدم ،بتحقيق العهد انتصارا ً سهالً على الغازية،
واختتمت بفو ٍز أنصاري ،بينما شهدت الجولة خسارة
النجمة المفاجئة ،وتعادالت في الدقائق األخيرة.

شباب الغازية  -العهد

الشوط الثاني ،عزز أوباميانغ تقدم الضيوف بالهدف الثاني
بعد أن لحق بكرة بينية أرسلها غوندوغان وتابعها بيمناه في
الشباك ( .)58ووجه بوروسيا دورتموند هجومه بقوة وأضاف
الهدف الثالث عبر أوباميانغ بمساندة من كاغاوا (.)72
وعلى ملعب كوفايس أرينا ،حقق هرتا برلين فوزا ً ثمينا ً على
مضيفه ماينتس  0-2بعد يومين من إقالة مدربه الهولندي يوز
لوهوكاي وتسليم الدفة إلى الالعب السابق بال دارداي ومساعد
المدرب راينر فايدماير .واستفاد هرتا برلين من طرد الحارس
لوريس كاريوس الذي تسبب بركلة جزاء إثر عرقلته للسويسري
فاالنتتين ستوكر ونفذها ينز هيغيلر بنجاح ( .)35وأضاف
الهولندي روي بيرنز الهدف الثاني بعد مجهود فردي وتسديدة
من زاوية ضيقة ( .)42وتعادل كولن مع بادربورن الوافد الجديد
إلى األضواء .0-0
وأوقف هامبورغ طموح ضيفه هانوفر بفوزه عليه  1-2رافعا ً
رصيده إلى  23نقطة نقلته إلى المركز الثاني عشر مقابل 25
للخاسر صاحب المركز الثامن .وكانت المرحلة افتتحت بفوز
شالكه على ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ  0-1منتزعا ً منه
المركز الثالث برصيد  34نقطة.

الدوري اإليطالي

حقق يوفنتوس المتصدر وبطل المواسم الثالثة األخيرة
ف��وزا ً سهالً على ضيفه ميالن  1-3في افتتاح المرحلة الثانية
والعشرين من الدوري اإليطالي.
على ملعب يوفنتوس ،تقدم فريق «السيدة العجوز» بعد أن
كسر األرجنتيني كارلوس تيفيز مصيدة التسلل وانفرد بالحارس
ووضع الكرة على قلب المرمى الخالي ( )14رافعا ً رصيده إلى
 14هدفا ً في صدارة ترتيب الهدفين.
ً
وعادل المدافع لوكا أنطونيلي الذي أزعج كثيرا دفاعات اليوفي
وحارسه جانلويجي بوفون من الكرات الثابتة ،لميالن بعد ركنية
تابعها برأسه في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى بوفون (.)28
وسجل اإلسباني موراتا هدفا ً للسيدة العجوز ألغاه الحكم
بداعي التسلل ،وأنقذ اإلسباني دييغو لوبيز حارس ريال مدريد
في الموسم الماضي ،عرينه من هدف ثانٍ محوال ً كرة كالوديو
ماركيزيو إلى ركنية أتى منها بالطريقة نفسها الهدف الثاني من
متابعة رأسية للمدافع المزعج أيضا ً لياندرو بونوتشي (.)31
وكاد يتكرر السيناريو مرة أخرى مع بونتشي الذي ارتقى لكرة من
ركلة ركنية وتابعها برأسه تمكن دييغو لوبيز من السيطرة عليها
(.)41
في الشوط الثاني ،تألق بوفون في حرمان ميالن من التعادل
عندما تصدّى لكرة قوية أطلقها البديل جانباولو باتزيني (،)54
وأضاف موراتا اآلتي من ريال مدريد الهدف الثالث من كرة مرتدة
من أسفل القائم األيسر أطلقها من نحو  28مترا ً كالوديو ماركيزيو
وتابعها موراتا سهلة في الشباك (.)65
وسجل موراتا هدفا ً آخر ألغي بداعي التسلل ،وكاد تيفيز يوقع
على هدف رابع بعد لعبة مشتركة مع الفرنسي بول بوغبا (،)73
ونجح دييغو لوبيز في حماية عرينه مرتين خالل دقيقتين بعد
محاولتين من تيفيز والتشيلي آرتورو فيدال (.)84
ورف��ع يوفنتوس رصيده إلى  53نقطة موسعا ً الفارق إلى
 10نقاط بينه وبين مطارده ووصيفه روما ،وبقي ميالن تاسعا ً
وله  29نقطة ما قد يعيد بقوة إلى الواجهة مصير مدربه الحالي
وهدافه السابق.
في مباراة أخرى ،سقط هيالس فيرونا في عقر داره أمام تورينا
بهدف للوكا طوني ( )83مقابل ثالثة للفنزويلي جوزيف مارتينيز
( )32وفابيو كولياريال ( 50من ركلة ج��زاء) وعمر القدوري
( .)2+90وتقدم تورينو إلى المركز السابع برصيد  31نقطة
مقابل  24للخاسر الذي بقي في المركز الرابع عشر.

اعتلى ن��ادي العهد ص��دارة الترتيب العام للدوري
اللبناني ،بعد عودته من ملعب كفرجوز منتصرا ً على
شباب الغازية ،وشهدت المباراة مهرجانا ً تهديفياً ،بخمسة
أهداف عهداوية مقابل هدف يتيم للغازية.
الشوط األول ك��ان ذاخ��را ً ب��األه��داف من جهة العهد،
فنجح خليل خميس من افتتاح التسجيل مبكراً ،وتحديدا ً
بعد مرور  13دقيقة على البداية ،وتمكن كابتن الفريق
عباس عطوي «أونيكا» في الدقيقة  15من إضافة اإلصابة
الثانية في شباك الغازية ،وعزز نجم المباراة محمد إيهاب
المساكني النتيجة بتحقيقه الهدف الثالث في الدقيقة
السابعة عشرة.
في الشوط الثاني حاول شباب الغازية العودة إلى
أجواء اللقاء ،بعد أن حصل على ركلة جزاء ،نفذها األجنبي
ستانلي بنجاح ،لكن مسلسل األه��داف لم يتوقف ،فرفع
مهدي فحص غلّة فريقه اآلتي من بيروت إلى رباعية ،قبل
أن يعود المتألق المساكني لتسجيل الهدف الخامس،
وبهذا الفوز رفع العهد رصيده إلى  32نقطة نفس عدد
نقاط األنصار المتصدر بفارق المواجهات.

الدوري اإلسباني

حسم أتلتيكو مدريد حامل اللقب من جديد ديربي العاصمة
بفو ٍز كاسح وتاريخي على ضيفه وجاره ريال مدريد المتصدر
 0-4في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري اإلسباني.
على ملعب فيسنتي كالديرون وأم��ام  64ألف متفرج ،أثبت
أتلتيكو مدريد علو كعبه في العاصمة حيث لم يخسر في آخر 7
مباريات في الدوري والكأس ،وإن كان منافسه خاض اللقاء في
غياب  5من عناصره األساسيين.
وافتتح أتلتيكو مدريد الذي كان الطرف األفضل في بداية اللقاء،
التسجيل بعد أن مرر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش كرة خلفية من
الجهة اليسرى إلى البرتغالي تياغو الذي سددها زاحفة لكن الكرة
أفلتت من الحارس إيكر كاسياس الذي يتحمل المسؤولية (.)14
وأضاف ساوول نيغويز الذي ح ّل في الدقيقة العاشرة محل
كوكي المصاب ،الهدف الثاني بطريقة فنية رائعة عندما تابع
كرة وصلته من البرازيلي جييرمي سيكيرا بلعبة مقصية خلفية
فارتطمت الكرة بالقائم األيمن وتهادت في الزاوية وقف كاسياس
مراقبا ً لها ( .)18وتالعب ماندزوكيتش بثالثة العبين وأرسل
كرة بالكعب إلى خوانفران ومنه عرضية إلى الفرنسي أنطوان
غريزمان ال��ذي أخفق في تسجيل الهدف الثالث مرسالً الكرة
خفيفة سيطر عليها كاسياس (.)25
وسنحت الفرصة األولى للميرينغي عبر الفرنسي كريم بنزيمة
تدخل الدفاع وأبعد كرته ( ،)32وكاد التركي أردا توران يقضي
على الفريق الملكي بالهدف الثالث بعد تلقيه كرة موزونة من
خوانفران لكن المدافع دانيال كارفخال تدخل وأبعد الخطر (.)45
في الشوط الثاني ،دفع اإليطالي أنشيلوتي م��درب الملكي
بالمهاجم خيسي لتعزيز هذا الخط الذي ظهر غير فعال على
رغم وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو وبنزيمة ،بدال ً من العب
الوسط األلماني سامي خضيرة .وهاجم ريال مدريد منذ البداية،
إال أن محاوالت العبيه افتقدت إلى اللمسة األخيرة وظهر عدم
االنسجام بين خطوطه واالهتزاز في دفاعاته في غياب سيرخيو
راموس والكولومبي جيمس رودريغيز والكرواتي لوكا مودريتش
والبرازيلي مارسيلو والبرتغالي بيبي بداعي اإلصابة.
وكاد غريزمان يكرر سيناريو الهدف الثاني بعدما تابع بطريقة
مقصية خلفية كرة وصلته من ركلة ركنية مسحت ظهر الشبكة من
األعلى ( ،)60وأمسك كاسياس كرة خطرة إثر عرضية ومتابعة
من صاحب الهدف األول تياغو ( .)63ووجه أتلتيكو رصاصة
الرحمة إلى رجال أنشيلوتي بعدما رفع توران كرة عالية طار
لها نوغيز ووضعها برأسه أمام غريزمان الذي خطفها من أمام
مواطنه رافايل فاران وأودعها الزاوية اليسرى (.)67
وقبل النهاية بقليل ،كسر البديل فرناندو توريس الوافد من
ميالن مصيدة التسلل على خلفية كرة بينية ورف��ع الكرة من
الجهة اليمنى سبح لها ماندزوكيتش برأسه ووضعها على يسار
كاسياس (.)89
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى  50نقطة وتساوى نقاطا ً مع
برشلونة مقدّما ً لألخير خدمة كبيرة لتقليص الفارق إلى نقطة
واحدة مع غريمه الملكي.
وعزز فياريال موقعه في المركز السادس بفوزه على ضيفه
غرناطة  0-2افتتحهما األرجنتيني ماتيو موساكيو بعد كرة من
ركلة حرة نفذها جيرارد مورينو ( .)30وأضاف مورينو الهدف
الثاني في الوقت بدل الضائع مستفيدا ً من كرة الروسي دينيس
تشريشيف ( .)2+90ورفع فياريال رصيده إلى  41نقطة وبات
يتخلّف بفارق األهداف عن فالنسيا.
واكتسح ليفانتي ضيفه ملقة  .1-4سجل للفائز دافيد بارال
( 26من ركلة حرة و 37و 62من ركلتي جزاء) والنيجيري كالو
أوتشي ( ،)75وللخاسر خوانمي (.)24

الصفاء  -التضامن صور

على ملعب ب��ي��روت البلدي ،انتهت م��ب��اراة الصفاء
والتضامن بالتعادل ،بهدف مقابل واحد.
الشوط األول انتهى بنتيجة التعادل اإليجابي ،فتقدم
ديديه للتضامن صور في الدقيقة  ،19بعد أن احتسب
الحكم ركلة ج��زاء لمصلحة سفير الجنوب ،لكن حسن
هزيمة نجح في هز شباك الحارس محمد معتوق ،بعد أن
انبرى بنفسه لركلة حر ٍة مباشرة في الدقيقة .32
في الحصة الثانية من المباراة ،ب��دأ الصفاء بقوة،
وح��اول تناسي طرد المدافع علي السعدي ،لكنه خسر
معركة الوسط في القسم الثاني من الشوط ،في ظ ّل تألق
واضح لنصار نصار الذي أرهق العبي الصفاء بتحركاته،
أمس الحاجة لالعبيه،
وفي وقت كان النادي الجبلي في ّ
خرج مهدي خليل من مرماه ،وعرقل مهاجم التضامن
خارج الصندوق ،ما كلفه بطاقة حمراء أخرى ،لكن النادي
الجنوبي فشل في استغالل النقص ال��ع��ددي ،لتنتهي
المباراة على وقع التعادل.

النجمة  -شباب الساحل

نجح شباب الساحل في تفجير مفاجئ ٍة من العيار
الثقيل ،بعد تمكنه من هزيمة النجمة أمام أعين جماهيره
في ملعب صيدا البلدي ،بثالثة أهداف لواحد.
الشوط األول كان سلبيا ً من حيث النتيجة واألداء ،ولم
يقدم الفريقان جمالً تكتيكية ،واتسم هذا الشوط بالحذر مع
تف ّوق نجماوي خجول.
الحصة الثانية من المباراة كانت كلمة الفصل ،فافتتح
خالد تكه جي التسجيل للفريق النبيذي من نقطة الجزاء،

لكن شباب الساحل قلب الطاولة ،فنجح الفلسطيني
وسيم عبد الهادي في تعديل الك ّفة لفريقه في الدقيقة
 ،77وبعدها بثالث دقائق ،تمكن السوري علي غليوم من
إضافة الهدف الثاني ،ليطلق الالعب ذاته في الدقيقة 90
ٍ
نقاط غالية ،ع ّززت
رصاصة الرحمة ،مهديا ً فريقه ثالث
مركزه في المركز السادس برصيد  19نقطة ،بينما تجمد
رصيد النجمة عند حاجز الـ 28نقطة في المركز الثالث.

األخاء األهلي عاليه  -طرابلس

على ملعب بحمدون خطف الضيف اآلتي من الشمال
طرابلس نقط ًة غالية من نظيره األخ��اء األهلي عاليه،
وسفير الشمال بقي متأخرا ً طوال الدقائق التسعين .فبعد
أن فرض النادي الجبلي أفضليته على العشب األخضر،
أض��اع خاللها فرصا ً عديدة للتسجيل ،تمكن الجناح
السريع سعيد عواضة من استغالل تمريرة البرازيلي
ايغور ،مسجالً هدف االفتتاح في الدقيقة  43من الشوط
األول.
في الحصة الثانية حاول طرابلس العودة إلى اللقاء،
لكنه لم يفلح في ذلك ،وبينما كانت المباراة تتجه نحو
الختام ،استغل متصدر ترتيب الهدافين مايكل هيلغبي
الخطأ الدفاعي ،ليركن الكرة في شباك الكاخي.
بهذا التعادل بقي األخاء أخيرا ً بعشر نقاط ،كما بقي
طرابلس رابعاً ،ليبتعد تدريجيا ً من المنافسة على اللقب.

النبي شيت  -الراسينغ

في ظل حرارة منخفضة في البقاع ،انتهت مباراة النبي
شيت والراسينغ بالتعادل اإليجابي ،ولكن النتيجة تعتبر
بطعم الخسارة بالنسبة للنادي البقاعي ،فبعد تقدمه
في الدقيقة  27عن طريق محمد باقر يونس ،لم ينجح
العبوه من مضاعفة النتيجة ،األمر الذي استغله سندباد
الكرة اللبنانية ،وفي الدقيقة األخيرة من اللقاء ( )94نجح
المدافع محمد مطر من تعديل النتيجة لفريقه .ليصبح
رصيد الراسينغ  13نقطة مقابل  14للنبي شيت ،لتشتد
المنافسة أكثر بين فرق القاع.

األنصار  -السالم زغرتا

شهدت مباراة األنصار ونظيره السالم زغرتا ،بعض
التجاذبات داخل أرض الملعب وعلى المدرجات ،وتوقف
اللقاء في أكثر من مناسبة لمدة عشر دقائق بالمجمل ،لكن
ذلك لم يمنع القلعة الخضراء من تحقيق الفوز بهدفين
مقابل واحد.
الشوط األول انتهى بتقدم أنصاري عن طريق هدافه
الغاني أب��ي��دي برينس ،وج��اء ال��ه��دف م��ن ركلة ج��زاء
احتسبها الحكم لمصلحة الالعب ذاته.
في الشوط الثاني ،قام أليكس بطرس بتمرير كرة رائعة
بكعب القدم لألرجنتيني لوكاس غاالن ،الذي لم يضيع
الفرصة بتسديد ٍة زاحفة هزت شباك الحارس اللبناني
الري مهنا.
ومع اقتراب دقائق المباراة األخيرة استغل راموس
البرازيلي ضربة ترجيحية أخرى ،ليقتنص األنصار ثالث
نقاط غالية ،أعادته إلى صدارة الترتيب العام ،بينما بقي
السالم في المركز ما قبل األخير.

كرة ال�سلة ال�سورية تو ّدع الالعبة والمدربة نور �أ�صلو
ودّعت أسرة كرة السلة في سورية
المدربة والالعبة ن��ور أصلو التي
اغتالتها يد اإلره��اب أمس في مدينة
حلب أثناء خروجها من صالة األسد
الرياضية لتنض ّم إلى قافلة شهداء
الرياضة السورية.
والشهيدة أص��ل��و م��د ّرب��ة واع��دة
وهي من أصغر المدربات في سورية
ومشهود بأخالقها العالية وحبّها
الكبير لرياضة كرة السلة وعطائها
وإخالصها لناديها الجالء الذي نشأت
وت��درج��ت ف��ي فئاته العمرية حتى
عملها كمدربة لفريق الناشئات.
عملت المدربة بج ّد وبذلت جهودا ً
ك��ب��ي��رة ف��ي ت��دري��ب ف��ري��ق ال��ج�لاء
ونجحت ببناء فريق ق��وي ومميز،
وقطفت أولى ثمار جهدها بفوز فريقها
بلقب بطولة حلب للناشئات بكرة
السلة التي اختتمت أخيراً.
وبعد نهاية منافسات البطولة
بدأت أصلو بتحضير فريقها لخوض

منافسات ال��دوري واستعادة اللقب
لهذا الموسم ،لكن ي ّد اإلرهاب واإلجرام
خطفتها من أهلها ومحبيها برصاص
قناص غادر وهي في ريعان شبابها
لتعانق روحها الطاهرة صفاء ونقاء
أرواح شهدائنا األبطال الذين سبقوها
في نيل شرف الشهادة.
وع��ب��ر م��ع��ن غ��ن��وم ع��ض��و إدارة
ن��ادي الجالء في تصريح لـ«سانا»
عن صدمته وحزنه الكبيرين لفقدان

البطلة ن��ور أصلو ،م��ؤك��دا ً أن نادي
ال��ج�لاء وال��س��ل��ة ال��س��وري��ة فقدت
برحيلها أحد أهم ركائز كرة السلة
األنثوية ،مبينا ً أن اإلرهاب لن يثنينا
عن متابعة رسالة المدربة أصلو التي
شكلت نموذجا ً في التواضع واألخالق
والعطاء.
وقال أحمد منصور رئيس اللجنة
التنفيذية لالتحاد الرياضي العام في
حلب« :إن استشهاد البطلة نور أصلو
سيزيد الرياضيين إص����رارا ً وق��وة
لمواصلة المشوار حتى يتحقق النصر
على هذه الفئة اإلجرامية الضالة».
ي��ذك��ر أن أص��ل��و م��ن م��وال��ي��د عام
 1989وه��ي تحمل إج��ازة جامعية
في االقتصاد والتجارة ،انتسبت إلى
نادي الجالء في سن مبكرة وتدرجت
ف��ي ف��ئ��ات��ه ال��ع��م��ري��ة ح��ت��ى حجزت
مكانها في فريق السيدات لتقدم معه
مباريات ستبقى ف��ي ذاك���رة السلة
السورية.
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1 .1منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ،من
المحرمات
2 .2جامعة أميركية شهيرة ،أسكن برفقته
3 .3من أنواع القرود ،دولة عربية
4 .4من المشروبات ،بلدة لبنانية ،حرف أبجدي مخفف
5 .5مدينة بلجيكية ،لعاب
6 .6أشيّد البناء ،رأت
7 .7للنداء ،شهر مصري ،أحد الوالدين ،طعم الحنظل
8 .8خبرّ ،
بث الخبر ،ال تتقن الكتابة او القراءة
9 .9نهر في سيبيريا ،عاصمة أوروبية
1010ضمير منفصل ،إختبر ،أحرف متشابهة
1111خالف يستقبل ،ضربنا
1212أصابعي ،ناقوس

1 .1عائلة فيزيائي أميركي راحل وضع نظرية النسبية ،هلم
2 .2عاصمة التبت على أحد روافد تسانغ بو ،مدينة أثرية في
مصر
3 .3غاز نادر يستعمل لإلنارة ،للتفسير ،حرف أبجدي مخفف
4 .4ذكر األفعى ،طري الملمس
5 .5صاهرت ،مدينة فيتنامية
6 .6متشابهان ،بلدة لبنانية ،تتبع
7 .7مرفأ في اليونان على بحر إيجه ،كسبت
8 .8ف ّوضتوها ،أزيّن
9 .9من الطيور الجارحة ،خراب
1010قوم الرجل وقبيلته ،سيد القوم ،من أن��واع الطائرات
الحربية
1111من أطرافي ،قمار
1212قرية ساحلية في لبنان ،من األطراف
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،372948651 ،819365472
،296837514 ،564721389
،158294736 ،437156928
،643582197 ،981473265
725619843

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ري��ن ش��ارل��وت ،اس ) 2
واش��ن��ط��ن ،كامال  ) 3نقر ،ري��ال،
وجد  ) 4او ،اب��ن ،ن��ازا  ) 5لتمنا،
س��ال ،رد  ) 6اده��ن��ا ،ج��ن��ون ) 7

رالي ،لندندري  ) 8ول ،المانيا ) 9
سورناه ،انوره  ) 10هيام ،ين ،ي
ي  ) 11مان ،ترميم ،نس  ) 12ند،
اهب ،ريفون.
عموديا:
 ) 1رونالد روس ،من  ) 2ياقوت،

الوهاد  ) 3نشر ،مال ،رين  ) 4شن،
انديانا  ) 5اط��رب��ن��اه ،المته ) 6
رنين ،نلمه ،رب  ) 7سانا ،يم ) 8
وكلنا ،دنانير  ) 9تا ،الجنين ،مي
 ) 10موز ،نداوي  ) 11الجارور،
رينو  ) 12ساد ،دنياه ،سن.

 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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Barbie in Princess
Power
فيلم ت�ص��وي��ري بطولة بريت
ارف�ي��ن م��ن اخ��راج زي��ك نورتون.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ن �م��ال ،ف��وك��س،
غاالكسي).

American Sniper
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة برادلي
كوبر من اخراج كلينت ايستوود.
م� � ��دة ال� � �ع � ��رض  134دق� �ي� �ق ��ة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��ورد ،سينمال،
فوكس ،امبير).

The Boy Next Door
فيلم رع��ب بطولة كريستسن
تشينوث من اخراج روب كوهين.
( ،ABCكونكورد ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

8

4

يال عقبالكن
فيلم رومانسي بطولة دارين
ح� �م ��زة ون � ��دى اب� ��و ف ��رح ��ات من
اخ��راج ايلي خليفة .م��دة العرض
 100دق �ي �ق��ة( .ف��وك��س،ABC ،
غراند كونكورد ،الس ساليناس،
غاالكسي ،سينمال).

9

Into The Woods
فيلم عائلي بطولة أنا كيندريك
م��ن اخ���راج روب م��ارش��ال .مدة
ال �ع��رض  124دق �ي �ق��ة،ABC( ،
الس ساليناس ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).

Unbroken
فيلم دراما بطولة فين ويتروك
م��ن اخ ��راج انجيلينا ج��ول��ي .مدة
ال �ع��رض  137دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ن �م��ال ،ف��وك��س،
سينما سيتي).

