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ال�سيتيزن يقل�ص الفارق مع البلوز بعد ّ
تعثره ...وملقة ي�صدم بر�شلونة ويوقف انت�صاراته
بايرن ميونيخ يوا�صل انت�صاراته الكبيرة ...واليوفي يبتعد بال�صدارة
تعثر تشلسي المتصدر بتعادله على
أرضه وبين جمهوره مع بيرنلي  ،1-1فيما
نجح سوانسي سيتي ف��ي التف ّوق مجددا ً
على مانشستر يونايتد بالفوز عليه  1-2في
المرحلة السادسة والعشرين من ال��دوري
اإلنكليزي.
على ملعب «ستامفورد ب��ري��دج» ،فرط
تشلسي بنقطتين ثمينتين ف��ي م��ش��واره
نحو إحراز لقبه األول منذ  2010والخامس
ف��ي تاريخه والثالث تحت إش���راف مدربه
البرتغالي جوزيه مورينيو ال��ذي ت� ّوج معه
عامي  2005و ،2006وفشل بتحقيق فوزه
الثالث على التوالي والخامس في المراحل
الست األخيرة واكتفى بنقطة من مباراته مع
ضيفه الجريح بيرنلي بعد أن تقدم عليه حتى
الدقيقة  ،81متأثرا ً بالنقص العددي بعد طرد
الصربي نيمانيا ماتيتش.
وبدا البلوز الذي عاد الثالثاء بتعاد ٍل ثمين
من معقل باريس سان جرمان الفرنسي ()1-1
في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري
أبطال أوروب��ا ،في طريقه للخروج فائزا ً من
المباراة الرابعة التي تجمعه ببيرنلي في
الدوري الممتاز الذي شارك فيه األخير الموسم
الماضي للمرة األول��ى منذ موسم -1975
 ،1976قبل أن يتلقى صفعة طرد ماتيتش.
وتسبب ماتيتش بانفعاله بحرمان الفريق
اللندني من تعزيز صدارته ،ما سمح لمالحقه
مانشستر سيتي حامل اللقب بتقليص الفارق
من  7إلى  5نقاط بفوزه الكاسح على ضيفه
نيوكاسل يونايتد .0-5
واس��ت��ع��اد تشلسي خ��دم��ات مهاجمه
اإلسباني دييغو كوستا بعد انتهاء إيقافه
لثالث مباريات ،ولعب كوستا أساسيا ً كما
حال الوافد الجديد من فيورنتينا اإليطالي
الدولي الكولومبي خوان كوادرادو الذي كان
صاحب الفرصة األول��ى في اللقاء من كرة
رأسية قوية إثر عرضية من البرازيلي فيليبي
لويس لكن الحارس توم هيتون تألق وأنقذ
فريقه (.)5
ولم ينتظر رجال مورينيو طويالً الفتتاح
التسجيل بفضل مجهود فردي مميز للبلجيكي
إدين ه��ازار على الجهة اليمنى حيث تالعب
بالدفاع قبل أن يعكس الكرة للمدافع الصربي
المتقدم برانيسالف إيفانوفيتش الذي أودعها
الشباك (.)14
وسيطر بعدها تشلسي على مجريات اللقاء
من دون أن يصل إلى الشباك ثم تعقدت مه ّمة
رجال مورينيو بعد طرد العب وسطه الصربي
نيمانيا ماتيتش بسبب دفعه آشلي بارنز
اعتراضا ً منه على تدخل خطير من األخير
( .)70وسرعان ما استغل بيرنلي التف ّوق
العددي حيث تمكن من إدراك التعادل في
الدقيقة  81من كرة رأسية لبنجامين مي إثر
ركلة ركنية للضيوف.
وعلى «استاد االت��ح��اد» ،واص��ل السيتي
صحوته وتحضر بشك ٍل مثالي لمواجهة
ضيفه العمالق برشلونة اإلسباني الثالثاء
المقبل دوري األبطال ،وذلك من خالل تخطي
ضيفه نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة.
وكانت المباراة ثأرية للسيتي وذلك ألنه
كان خرج على يد نيوكاسل يونايتد من الدور
الرابع لكأس الرابطة بالخسارة أمامه على
أرضه  2-0في أواخر تشرين األول الماضي.
وض��رب سيتي ب��اك��را ً حيث ان��ت��زع ركلة
جزاء بعد  27ثانية فقط على البداية عندما
سقط البوسني إدي��ن دزيكو داخ��ل المنطقة
بخطأ من الهولندي فورنون إنيتا ،فانبرى
لها األرجنتيني أغويرو بنجاح ( ،)2مسجالً
ثاني أس��رع ركلة ج��زاء في تاريخ ال��دوري
الممتاز (بعد دقيقة و 12ثانية) خلف تلك
التي سجلها ستيوارت بيرس في تشرين األول
 1994لنوتنغهام في مرمى استون فيال بعد
دقيقة تماما ً على صافرة البداية.
ولم ينتظر سيتي كثيرا ً ليضيف الثاني عبر
الفرنسي سمير نصري الذي وجد طريقه إلى
الشباك للمباراة الثانية على التوالي بقميص
ال��ـ»س��ت��ي��زي��ن��س» .ووج���ه سيتي الضربة
القاضية إلى ضيفه بتسجيله اإلصابة الثالثة

في الدقيقة  21عبر دزيكو الذي وصلته الكرة
داخ��ل المنطقة بتمريرة طولية متقنة من
اإلسباني دافيد سيلفا فسيطر عليها بصدره
قبل أن يطلقها في الشباك.
وواصل سيتي مهرجانه في الشوط الثاني
ٍ
بهدف راب��ع لدافيد سيلفا بعد
وع � ّزز تقدمه
تمريرة من نصري ( ،)51ثم سرعان ما أضاف
الالعب اإلسباني نفسه هدفه الشخصي الثاني
وه��دف فريقه الخامس بتسديدة من خارج
المنطقة بعد تمريرة من أغويرو (.)53
وعلى «استاد ليبرتي» ،نجح سوانسي
سيتي للمرة األول��ى في تاريخه بالخروج
فائزا ً من مباراتيه مع مانشستر يونايتد خالل
موسم واحد وذلك بعدما حول تخلّفه أمامه
إلى فوز  ،1-2واضعا ً حدا ً لمسلسل مباريات
«الشياطين الحمر» من دون هزيمة عند 7
مباريات متتالية.
وواصل فريق المدرب الفرنسي آرسين فينغر
سلسلة نتائجه المميزة حيث لم يذق طعم
الهزيمة سوى مرة واحدة في مبارياته الـ11
األخيرة في جميع المسابقات ،وذلك بفضل
اإلسباني سانتي كازورال والفرنسي أوليفييه
جيرو اللذين سجال هدفي «المدفعجية».
وحقق هال سيتي ف��وزا ً قاتالً على ضيفه
كوينز ب��ارك رينجرز بهدفين مقابل هدف،
في لقاء أكمله الضيوف بعشرة العبين منذ
الدقيقة  32بعد طرد المشاغب جوي بارتون
ال��ذي وض��ع ح��دا ً لرقمه القياسي من حيث
اإلن��ذارات في  7مباريات متتالية في الدوري
الممتاز بحصوله على بطاقة حمراء.
واستهل تيم شيروود مهامه التدريبية مع
استون فيال بخسارة قاتلة للـ»فيالنز» على
أرضهم أمام ستوك سيتي بهدف مقابل هدفين.
وتعادل سندرالند وضيفه وست بروميتش
ألبيون من دون أهداف.

الدوري اإلسباني

أوق��ف ملقة سلسلة انتصارات برشلونة
المتتالية وأسقطه في عقر داره «كامب نو»
وهزمه  0-1في المرحلة الرابعة والعشرين
من الدوري اإلسباني.
الخسارة هي األولى لبرشلونة بعد  11فوزا ً
متتاليا ً في جميع المسابقات .كما أنها الخسارة
الرابعة للفريق الكاتالوني هذا الموسم بعد
أن سقط أيضا ً أمام ريال مدريد وسلتا فيغو
وريال سوسييداد .وف ّوت برشلونة على نفسه
فرصة انتزاع الصدارة من ريال مدريد ،فتج ّمد
رصيده عند  56نقطة.
وتأتي الخسارة في توقيت حساس جدا ً
لبرشلونة ،إذ سيحل ضيفا ً على السيتيزن
بطل ال��دوري اإلنكليزي الثالثاء المقبل في
دوري األب��ط��ال ف��ي م��ب��اراة صعبة للغاية.
والالفت أن برشلونة كان يمر بفترة رائعة،
إذ بعد خسارته أمام ريال سوسييداد مطلع
العام ،فاز في جميع مبارياته ،واستعاد نجمه
األرجنتيني ليونيل ميسي مستواه المعهود

حيث سجل  17هدفا ً في آخ��ر  10مباريات
ورفع رصيده في الدوري إلى  26هدفا ً بفارق
هدفين خلف نجم ري��ال مدريد ،البرتغالي
كريستيانو رونالدو.
انطلق برشلونة كما هو متوقع إلى الهجوم
سعيا ً إلى التسجيل مبكراً ،لكنه وجد نفسه
متأخرا ً في وق��ت مبكر ثم عجز عن ترجمة
سيطرته إل��ى أه���داف ف��ي م��رم��ى منافسه.
فمن كرة طويلة من الحارس كاميني أخطأ
البرازيلي دان��ي آلفيش في إعادتها ضعيفة
إلى الحارس التشيلي كالوديو برافو ،فخطفها
خوانمي ووضعها في المرمى لحظة خروج
الحارس للتصدي لها في الدقيقة السابعة.
ع��اد برشلونة إل��ى الهجوم بسرعة وكاد
ي��درك التعادل بعد دقيقتين فقط إث��ر كرة
ق��وي��ة م��ن ال��ب��رازي��ل��ي رافينيا لكن مواطنه
ويليغتون مدافع ملقة أبعدها بقدمه من على
خط المرمى .حاصر العبو الفريق الكاتالوني
ضيوفهم في منطقتهم وكانت تحركات ميسي
والبرازيلي نيمار وأندريس إنييستا وسيرجيو
بوسكيتس واألوروغوياني سواريز سريعة
ومتواصلة لكن ملقة لعب بعشرة مدافعين
واستمات في إبعاد الخطر.
كما كانت التمريرات العرضية لبرشلونة
غير دقيقة فلم يجد المدافعون صعوبة في
تشتيتها .بقيت المحاوالت الكاتالونية غير
خطيرة ومركزة بسبب التسرع في التمرير من
جهة والتكتل الدفاعي الجيد من جهة أخرى،
وكاد ميسي يكسر هذا اإليقاع بهدف التعادل
إثر ركلة حرة لكن كرته علت العارضة بقليل
ٍ
بهدف ثان
( .)30وكاد ملقة يعاقب برشلونة
إثر هجمة مرتدة وكرة من الجهة اليسرى إلى
البرتغالي ريكاردو هورتا الذي أرسلها باتجاه
المرمى لكن برافو أبعدها إلى ركنية (.)33
ووصلت كرة إلى هورتا نفسه أم��ام المرمى
على غفلة من المدافعين فتابعها أكروباتية
بين يدي برافو بعد دقيقتين .وسنحت محاولة
إلنييستا حين تلقى كرة من ميسي فتابعها
برأسه في متناول الحارس (.)39
بدأ الشوط الثاني بسيناريو مشابه ،ضغط
ألصحاب األرض قابله دفاع للضيوف ،وحاول
ميسي تحريك الجهة اليمنى ف��أرس��ل عدة
تمريرات متقنة أمام المرمى لكنها لم تجد من
يتابعها .دفع مدرب برشلونة لويس انريكي
بالكرواتي إيفان راكيتيتش بدال ً من رافينيا،
ثم أشرك بيدرو مكان إنييستا ،واألرجنتيني
خافيير ماسكيراني بدال ً من داني آلفيش لرفع
معدل السرعة وتغيير اإليقاع العقيم منذ بداية
المباراة .وكثف برشلونة ضغطه في الدقائق
األخيرة من المباراة لكن تحركاته بقيت من
دون طائل إذ لم يحصل على فرص واضحة
للتسجيل.
واستعاد أتلتيكو مدريد حامل اللقب توازنه
بفوزه على ضيفه ألميريا بثالثية للكرواتي
ماريو ماندزوكيتش ( 13من ركلة ج��زاء)
والفرنسي أنطوان غريزمان ( 20و .)29وكان

النجمة في الكويت وال�سالم في الأردن
لبدء م�سيرتهما الآ�سيوية
وصلت ظهر أمس إلى الكويت بعثة نادي النجمة ،استعدادا ً لخوض
أولى مباريات بطل لبنان القارية هذا الموسم ،مع مضيفه الكويت،
الساعة  17:30مساء الغد الثالثاء بتوقيت بيروت ،على ملعب الكويت،
ضمن المجموعة الرابعة من مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
ويرأس البعثة اللبنانية أمين صندوق النادي سامي ال��و ّزان وهي
تض ّم :ابراهيم الزعزع مديرا ً للفريق ،واأللماني ثيو بوكير مديرا ً فنياً،
وإبراهيم عيتاني مدرباً ،والعراقي خالد مجيد الدباغ مدربا ً للحراس،
ومازن األحمدية معالجا ً فيزيائياً ،ورأفت كشلي للتجهيزات.
ويغيب عن بعثة النجمة المهاجم حسن المحمد ،بسبب المرض.
وهنا قائمة النجمة للمباراة:
لحراسة المرمى :نزيه أسعد وأحمد تكتوك.
للدفاع :شادي سكاف ومحمد فواز وقاسم الزين وماهر صبرا ومحمد
حمود وأحمد طهماز والتونسي حمدي مبروك.
للوسط :عباس عطوي ومحمد شمص وحسن العنان والفلسطيني
محمد قاسم.
للهجوم :السنغالي سي الشيخ وخالد تكه جي ومحمود سبليني
وكالوديو معلوف وجوزف لحود والنيجيري غودوين إيزي.
ويسعى الفريق اللبناني للعودة من الكويت بالتعادل على األقل،
ويع ّول مديره الفني األلماني بوكير على انسجام وتفاهم العبيه والخبرة
التي اكتسبوها في المشاركات الماضية لتحقيق نتيجة إيجابية يمكن
االستفادة منها في تعزيز حضور الفريق اللبناني ضمن المجموعة التي
تضم أيضا ً الرفاع البحريني والجيش السوري اللذين يلتقيان األربعاء
المقبل ،في المنامة.
وكان الفريقان النجمة والكويت التقيا مرتين الموسم الماضي فخسر
النجمة بأخطاء تحكيمية  2 – 1في الكويت ثم تعادل  1 – 1في
بيروت.
كما وصلت بعثة فريق السالم زغرتا إلى العاصمة األردنية عمان
وذلك استعدادا ً لمواجهة فريق الوحدات يوم غد على استاد الملك عبدالله
الثاني بالقويسمة في إطار افتتاح لقاءات المجموعة األولى والتي تضم
إلى جانبهما فريقي النهضة العُ ماني والوحدة السوري.
وكان في استقبال بعثة زغرتا سامي دحبور عضو مجلس إدارة نادي
الوحدات الذي رحب بالبعثة في بلدهم الثاني األردن.
وض ّمت بعثة زغرتا  18العبا ً إلى جانب الجهاز الفني والتدريبي
واإلداري ،حيث خاض الفريق أولى تدريباته أمس في منطقة القويسمة
فيما يخوض اليوم تدريبه األخير على ملعب المباراة.
وعلى الطرف المقابل ،خاض الوحدات أمس تدريبا ً مكثفا ً بقيادة
مديره الفني عبدالله أبو زمع والذي سعى من خالله إلى وضع التكتيك
الخاص الذي سيطبقه الالعبون في المباراة إلى جانب رسم مالمح
التشكيلة الرئيسية التي ستخوض المباراة.
ويعقد اليوم المؤتمر الصحافي للمباراة وال��ذي سيقام في فندق
الريجنسي مكان إقامة الوفد الضيف ويسبقه عقد االجتماع الفني.

بعد تعادله مع ضيفه فيردر بريمن بهدف
لماكس ماير ( ،)62مقابل ه��دف للنمسوي
سيباستيان براودل ( .)90وبقي شالكه رابعا ً
برصيد  35نقطة ،مقابل  30نقطة لبريمن
الثامن.
وت��ع��ادل أوغ��وس��ب��ورغ م��ع ضيفه باير
ل��ي��ف��رك��وزن  2-2ف��ي م��ب��اراة ق��وي��ة .ورف��ع
أوغوسبورغ رصيده إلى  35نقطة في المركز
الخامس بفارق نقطتين أمام باير ليفركوزن
السادس.
وأصبح الدولي السويسري مارفين هيتز
ثالث ح��ارس يسجل ه��دف�ا ً ضمن مجريات
اللعب ف��ي ت��اري��خ ال���دوري األل��م��ان��ي .وك��ان
ليفركوزن يتجه للحصول على النقاط الثالث
بعد أن كان متقدما ً حتى الدقيقة الرابعة من
الوقت بدل الضائع قبل أن يقرر هيتز الذي
ك��ان يخوض المباراة األول��ى له ه��ذا العام
كأساسي ،أن يساعد زم�لاءه والصعود إلى
منطقة ليفركوزن إث��ر رك��ل��ة ركنية .وك��ان
الحارس البالغ من العمر  27سنة محظوظا ً
إذ وصلته الكرة بعد أن فشل ليفركوزن في
تشتيتها بالشكل المناسب فأودعها شباك
نظيره برند لينو.
وانضم هيتز إلى الحارس الدولي السابق
ينز ليمان ال��ذي سجل لفريقه شالكه عام
 ،1997وفرانك روس��ت ال��ذي سجل لفيردر
بريمن عام  .2002وإذا ما احتسبت األهداف
المسجلة من ركالت جزاء ،فهناك  52حارسا ً
وجدوا طريقهم إلى الشباك خالل  52سنة من
تاريخ الدوري األلماني وأبرزهم على االطالق
ي��ورغ بوت ال��ذي سجل  26هدفا ً لهامبورغ
وليفركوزن بين  1998و.2006

أتلتيكو مني بخسارة قاسية  3-1أمام سلتا
فيغو في المرحلة السابقة.
وعزز أتلتيكو مركزه الثالث المؤهل مباشرة
إلى دوري األبطال الموسم المقبل رافعا ً رصيده
إلى  53نقطة ،معيدا ً الفارق مع فالنسيا الرابع
إلى ثالث نقاط.

الدوري اإليطالي

استعاد يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب
في األعوام الثالثة األخيرة توازنه بفو ٍز صعب
على ضيفه أتاالنتا  1-2على ملعب «يوفنتوس
آرينا» في تورينو في افتتاح المرحلة الرابعة
والعشرين من الدوري اإليطالي.
وح ّول يوفنتوس تخلفه  1-0إلى فوز ثمين
 1-2عاد به إلى سكة االنتصارات بعد التعادل
مع تشيزينا  2-2في المرحلة الماضية.
وه��و الفوز السابع عشر ليوفنتوس هذا
الموسم فع ّزز موقعه في الصدارة برصيد 57
نقطة بفارق  10نقاط أمام مطارده المباشر
روما .أما أتاالنتا فتجمد رصيده عند  23نقطة
في المركز السابع عشر.
وحقق فريق «السيدة العجوز» األهم بكسب
النقاط الثالث واالستعداد الجيد لمواجهة
ضيفه بوروسيا دورتموند األلماني الثالثاء
المقبل في «أبطال أوروبا».
وكان أتاالنتا البادئ بالتسجيل عبر جوليو
ميغلياتشيو في الدقيقة  25بضربة رأسية
من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها
الهولندي أورب��ي إيمانويلسون فارتطمت
بالقائم األيمن وعانقت شباك الحارس العمالق
جانلويجي بوفون.
لكن يوفنتوس نجح في إدراك التعادل عبر
مهاجمه اإلسباني فرناندو يورنتي عندما
استغل دربكة أمام المرمى بعد كرة مرتدة من
الحارس ماركو سبورتييلو إثر رأسية للمدافع
ليوناردو بونوتشي فتابعها بيسراه داخل
المرمى (.)39
ٍ
بهدف
ومنح المخضرم بيرلو الفوز لليوفي
رائ��ع من تسديدة قوية بيمناه من  30مترا ً
أسكنها ال��زاوي��ة اليسرى البعيدة للحارس
سبورتييلو (.)45

أمراء باريس يعودون
إلى سكة االنتصارات

عاد باريس سان جرمان حامل اللقب إلى
سكة االنتصارات بعد فوزه على ضيفه تولوز
 1-3في المرحلة السادسة والعشرين من
الدوري الفرنسي.
ودخل فريق المدرب ل��وران بالن إلى هذه
المباراة بعد أن اكتفى بنقطتين في المرحلتين
السابقتين بتعادله مع ليون ( )1-1وكاين
( )2-2إضاف ًة إلى تعادله مع ضيفه تشلسي
اإلنكليزي في ذه��اب ال��دور ثمن النهائي من
مسابقة دوري األبطال.
وخاض سان جرمان الذي تنتظره مباراة
صعبة ف��ي المرحلة المقبلة ض��د موناكو،
اللقاء بغياب عدد من العبيه مثل العب وسطه
البرازيلي لوكاس مورا إلصابته في حالبيه
ضد كاين ،والظهير اإليفواري سيرج أورييه
إلصابته بتم ّز ٍق في فخذه ض ّد كاين والعب
الوسط اإليطالي تياغو موتا.
كما غ��اب المدافع البرازيلي دافيد لويز
والعب الوسط اإليطالي ماركو فيراتي لإليقاف
ما فتح الباب أمام مشاركة الشاب رابيو الذي
استغل هذه الفرصة على أكمل وجه بتسجيله
الهدفين ،األول ف��ي الدقيقة  27بتسديدة
من خ��ارج المنطقة بعد تمريرة بالكعب من
السويدي زالتان إبراهيموفيتش ،والثاني في
الدقيقة  48مستغالً المجهود الفردي المميز
لزميله األرجنتيني خافيير باستوري على
الجهة اليمنى.
ونجح تولوز الذي يصارع من أجل تجنب
الهبوط إل��ى ال��درج��ة الثانية ،ف��ي تقليص
الفارق بعد دقائق معدودة بكرة رأسية لبن
يدر إثر ركلة حرة ،لكن القائد البرازيلي تياغو
سيلفا أعاد الفارق إلى هدفين في الدقيقة 74
بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة من ركلة
حرة نفذها البديل الشاب جان-كريستوف
باهيبيك فتابعها داخل شباك الحارس علي
أحمادا من جزر القمر.
وتصدر نادي العاصمة الترتيب برصيد 52
نقطة وبفارق نقطة عن ليون الذي يلعب مع
نانت ،وثالث نقاط عن مرسيليا.
وفاز باستيا على ليل بهدفين مقابل هدف.
وفاز كاين على لنس بأربعة أه��داف لهدف.
وتعادل رين مع بوردو بهدف لمثله.

الدوري األلماني

دك بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر
مرمى مضيفه ب��ادرب��ورن بسداسية نظيفة
في المرحلة الثانية والعشرين من ال��دوري
األلماني.
وت��أت��ي سداسية الفريق ال��ب��اف��اري بعد
اكتساحه هامبورغ  0-8في المرحلة الماضية،
ليعزز رصيده كصاحب أقوى هجوم ودفاع
في البوندسليغا (سجل  59هدفا ً وتلقى 9
أه��داف) .ورفع بايرن ميونيخ األول رصيده
إلى  55نقطة ،مبتعدا ً بفارق  11نقطة عن
فولفسبورغ مطارده المباشر.
وفشل شالكه في االرتقاء إلى المركز الثالث

جابر يرعى تتويج الفائزين في البطولة
المدر�سية لكرة الطاولة في النبطية
رعى النائب ياسين جابر تتويج تالمذة المدارس الرسمية والخاصة
الفائزين في البطولة المدرسية في لعبة كرة الطاولة  -محافظة
النبطية لعام  ،2015في احتفال أقيم في مركز كامل يوسف جابر
الثقافي االجتماعي ،ونظمته الوحدة الرياضية في المنطقة التربوية
منسق الوحدة
في محافظة النبطية بالتعاون مع المركز ،في حضور ّ
الرياضية في محافظة النبطية علي قبيسي ومدراء مدارس رسمية
وخاصة والطالب المشاركين في البطولة.
بعد النشيد الوطني ،رحب قبيسي باسم وزارة التربية والوحدة
موجها ً الشكر له على
الرياضية في محافظة النبطية براعي االحتفالّ ،
دعمه الدائم للبطوالت المدرسية في محافظة النبطية.

جابر

ولفت جابر إلى أن «كرة الطاولة هي إحدى النشاطات من ضمن
نشاطات عديدة أخ��رى كالكاراتيه وك��رة القدم وك��رة الطائرة وكرة
السلة ،وهي من األنشطة التي ندعمها في منطقة النبطية» ،معتبرا ً أن
«أهمية الرياضة اليوم مضاعفة ألننا لألسف نشعر أن هناك محاوالت
لحرف هذا الجيل إلى مسارات ال يتقبلها مجتمعنا ومنها المخدرات
وهو موضوع خطير جدا ً في لبنان وفي العالم اليوم ،لذا يجب أن نركز
اهتمامات شبابنا على األمور المفيدة لهم والرياضة هي إحدى أهم هذه
األمور».
وأردف« :إن منطقة النبطية غنية جدا ً بالمواهب ليس فقط بالرياضة
إنما عندما فتحنا دورات للرسم فوجئنا بعشرات الشباب والشابات من
أصحاب المواهب في الرسم وأقمنا لهم معرضا ً سنويا ً هنا في المركز،
هناك مواهب في الرياضة في الفن والشعر واألدب ونحن نحاول من
خالل هذا المركز الثقافي االجتماعي أن نشجع هذه المواهب ونعمل
على صقلها كي تتقدم وترتقي إلى األعلى».
وهنأ جابر الفائزين والمشاركين في البطولة المدرسية في لعبة
كرة الطاولة في محافظة النبطية ،وموجها ً الشكر على الجهود التي
تبذلها الوحدة الرياضية في المنطقة التربوية في النبطية ومنسقها
علي قبيسي.
بعد ذلك توج جابر وقبيسي الفائزين في لعبة كرة الطاولة ووزعت
الكؤوس والميداليات على الرابحين في كل مدرسة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1من قمم هماليا بالنيبال ،هرب
2 .2أعلى قمة في االردن ،أحد الوالدين ،سلسلة جبال في
غرب أميركا بيوتاه
3 .3نهر أميركي من روافد ميسوري ،جسد
4 .4العب ،ص ّور ،يكمل العمل
5 .5خاصتي ،دولة أوروبية
6 .6رافعا ً عن االرض ،جمهورية على البلطيق
7 .7يدربك ،حرف جر
8 .8دعما بالمال ،جعل األمالك الخاصة ملكا ً للدولة
9 .9كاتب ،فرد ،أصبح طري الملمس
1010شتم ،مدينة أثرية في مصر
1111من آلهة الفراعنة ،يرشدها
1212إسم موصول ،إله ،ألف ،نعم (باألجنبية)

1 .1فنان سوري قدير ،حرف أبجدي
2 .2أعلى قمم العالم وأضخمها ،خوفنا الشديد
3 .3اول وعد ،مدينة إيطالية
4 .4أهم مدن جزر كناريا ،إحسان
5 .5رفضت االمر ،مدينة في جنوب إيران ،ذكي
6 .6إنتفاخ لمرض ،غلى القدر ،ركيزة
7 .7كاتب وشاعر من أهل المدينة أول من د ّون الغناء في
العرب
8 .8حرف أبجدي مخفف ،أحسنت إلى ،مدينة فرنسية
9 .9يشتم ،يجعل الشخص والياً ،يضع خلسة
1010مذاهب ،من األشجار
1111سحرت ،بحر ،أكمل العمل
1212نثر الماء ،فاقدين عقلهم ،ركيزة
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،576149823 ،842365917
،285431769 ،913278654
،361957248 ،497682135
،128593476 ،659724381
734816592

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بايستوم ،عبيه  ) 2امل،
مدريد ،رم  ) 3بيت مري ،دنست
 ) 4او ،ادعمه ،ربا  ) 5لندن ،ار،
س��د  ) 6ري��ال م��دري��د  ) 7ن��اس،

بصرت ،نبل  ) 8ديارنا ،ري ،ي ي
 ) 9بد ،فاوست  ) 10ابن بيبي ،انا
 ) 11اتابع  ) 12البتراء ،نتلو.
عموديا:
 ) 1باب المندب ،ما  ) 2اميون،
اي���دا  ) 3ي��ل��ت ،درس���ا ،ب��اب ) 4

ماني ،رهن  ) 5تمرد ،ابن ،بدر 6
) وديع الصافي  ) 7مر ،مرمر ،اباء
 ) 8يده ،دترويت  ) 9عدن ،سر،
يس ،ان  ) 10سردين ،تابت 11
) يرتب ،دبي ،نعل  ) 12هم ،اي،
ليما.

 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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Fifty Shades of Grey
فيلم درام����ا ب��ط��ول��ة جامي
دوران من اخ��راج س��ام تايلور
جونسون .م��دة العرض 100
دقيقة ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال��ي��ن��اس ،سينمال ،سينما
سيتي ،فوكس).
سوء تفاهم
فيلم درام���ا بطولة سيرين
عبد ال��ن��ور اخ���راج احمد ف��رج.
م����دة ال���ع���رض  100دق��ي��ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
غاالكسي ،فوكس ،سينمال).

Kingsman: The
Secret Service
فيلم تشويق بطولة م��ارك
هاميل من اخراج ماثيو فوغان.
م����دة ال���ع���رض  129دق��ي��ق��ة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سينمال ،فوكس).

يال عقبالكن
فيلم رومانسي بطولة دارين
ح��م��زة ون���دى اب��و ف��رح��ات من
اخراج ايلي خليفة .مدة العرض
 100دقيقة( .فوكس،ABC ،
غراند كونكورد ،الس ساليناس،
غاالكسي ،سينمال).
Barbie in Princess
Power
فيلم تصويري بطولة بريت
ارفين من اخ��راج زيك نورتون.
م����دة ال���ع���رض  100دق��ي��ق��ة.
( ،ABCك��ون��ك��ورد ،سينمال،
فوكس ،غاالكسي).

