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بر�شلونة و�أتلتيكو للحاق بقطار الملكي ...وموقعة نارية بين الإمارة و�أمراء باري�س
دورتموند ي�ست�ضيف �شالكه في قمة �إقليم الروهر ...ولقاء م�شوق بين اليوفي وروما

العهد يبقي على ال�صدارة

ال��دور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية وبوروسيا
دورتموند في  18من الشهر المقبل في إياب المسابقة القارية
العريقة ،وبينهما مباراتا الدوري أمام ضيفه ساسوولو مفاجأة
الموسم ومضيفه باليرمو.
وتبلغ اإلثارة ذروتها في المنافسة على المركزين الثالث
والرابع بين نابولي والتسيو وفيرونتينا ،وهي ستخوض
م��ب��اري��ات صعبة خ��ارج ال��ق��واع��د ف��ي المرحلة الخامسة
والعشرين .ويح ّل نابولي الثالث ضيفا ً على تورينو العاشر،
والتسيو الرابع على ساسوولو الثاني عشر ،وفيورنتينا
الخامس ضيفا ً على إنتر ميالن الثامن .ويخوض جنوى
السادس اختبارا ً سهالً أمام ضيفه بارما صاحب المركز األخير
والمهدد باإلفالس.
وتفتتح المرحلة اليوم بلقاءي أتاالنتا السابع عشر مع
سمبدوريا السابع ،وكييفو السادس عشر مع ميالن التاسع.
ويلعب غدا ً كالياري الثامن عشر مع هيالس فيرونا الخامس
عشر ،وتشيزينا التاسع عشر قبل األخير مع أودينيزي الثالث
عشر ،وباليرمو الحادي عشر مع إمبولي الرابع عشر.

يسعى برشلونة وأتلتيكو مدريد حامل اللقب إلى اللحاق
بقطار غريمهما ري��ال مدريد المتصدر قبل ف��وات اآلوان،
وذلك عندما يخوضان اختبارين متفاوتين خارج ملعبيهما
أمام غرناطة وإشبيلية على التوالي في المرحلة الخامسة
والعشرين من الدوري اإلسباني.
على «استاديو نويفو لوس كارمينيس» ،يدخل برشلونة
إلى مباراة اليوم مع مضيفه غرناطة القابع في المركز التاسع
عشر قبل األخير ،وهو يسعى إلى تناسي الهزيمة التي مني بها
في المرحلة الماضية في معقله أمام ملقة ( )1-0الذي وضع
حدا ً لمسلسل انتصارات النادي الكاتالوني عند  11مباراة
على التوالي في جميع المسابقات .وأصبح فريق المدرب
لويس إنريكي يتخلّف بعد هذه الهزيمة الرابعة له في الدوري
هذا الموسم بفارق  4نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر،
وهو مطالب بالتالي بعدم التفريط بأي نقطة من أجل البقاء
قريبا ً من الملكي.
ويدخل «بالوغرانا» إلى مباراته مع غرناطة الذي فاجأ
النادي الكاتالوني الموسم الماضي بالفوز عليه  0-1على
هذا الملعب ،بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الثمين الذي حققه
الثالثاء خارج قواعده على مانشستر سيتي اإلنكليزي 1-2
في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري األبطال بفضل
الثنائية األولى لألوروغوياني لويس سواريز بقميص النادي
الكاتالوني.
ومن المتوقع أال يواجه رجال إنريكي صعوبة في تخطي
غرناطة خصوصا ً وأن األخير لم يح ّقق سوى فو ٍز يتيم في
مبارياته العشرين األخيرة.
وستشكل مواجهة غرناطة انطالقة الع ّد العكسي للموقعة
المفصلية المرتقبة في «كامب نو» بين برشلونة وريال مدريد
في  22آذار المقبل ضمن المرحلة الثامنة والعشرين ،وستكون
الفرصة متاحة أمام الكاتالوني للوصول إلى تلك المواجهة
وهو في موقع جيد ألنه تنتظره ثالثة اختبارات سهلة قبل
الـ»كالسيكو» تجمعه بغرناطة ثم رايو فايكانو وإيبار لكن
تتخلها مباراة إياب الدور ثمن النهائي من دوري األبطال ضد
مانشستر سيتي في  18آذار المقبل.
من جهة أخرى ،سيكون أتلتيكو الذي يحتل المركز الثالث
بفارق  3نقاط عن مالحقه فالنسيا ومثلها عن برشلونة
الثاني ،أمام اختبار صعب عندما يح ّل يوم غ ٍد ضيفا ً على
إشبيلية الخامس على ملعب «رام��ون سانشيز بيزخوان»،
حيث فاز رجال المدرب األرجنتيني دييغو سيميوني 1-3
الموسم الماضي بفضل ثنائية لدييغو كوستا الذي انتقل إلى
تشلسي اإلنكليزي.
وسيكون الـ»روخيبالنكوس» مطالبين بالفوز مجددا ً في
«رامون سانشيز بيزخوان» خصوصا ً أنه بانتظارهم مواجهة
صعبة أخرى في المرحلة المقبلة على أرضهم أمام فالنسيا
الذي يصارعهم حاليا ً على المركز الثالث المؤهل إلى دوري
األبطال وهو يخوض اختبارا ً في متناوله على أرضه أمام ريال
سوسييداد األحد أيضاً.
ويدخل أتلتيكو إلى مواجهته مع إشبيلية بمعنويات مهزوزة
بعض الشيء إثر الهزيمة أمام مضيفه باير ليفركوزن األلماني
 1-0في دوري األبطال ،لكن رج��ال سيميوني سيسعون
جاهدين لتناسي هذه الخسارة والتركيز سريعا ً على الدوري
من أجل المحافظة على آمالهم في إحراز اللقب مجددا ً والبقاء
قريبين من الملكي الذي يسعى بدوره إلى استغالل عاملي
األرض والجمهور من أجل تحقيق فوزه الثالث على التوالي
لكن المهمة لن تكون سهلة كثيرا ً أمام ضيفه فياريال السادس
الذي يتخلّف بفارق  6نقاط فقط عن المركز الرابع المؤهل إلى
دوري األبطال الموسم المقبل.
وعلى رغم صعوبة المباراة ،يبدو فريق المدرب اإليطالي
كارلو أنشيلوتي الذي احتفل في المرحلة السابقة أمام إلتشي
بمباراته المئة مع النادي الملكي ،مرشحا ً لتخطي فياريال.
كما أن الملكي الذي يح ّل ضيفا ً في المرحلة المقبلة على
أتلتيك بلباو قبل أن يستضيف شالكه األلماني في  10الشهر
المقبل ضمن إياب ثمن نهائي دوري األبطال بعد أن فاز ذهابا ً
 ،0-2لم يخسر في مواجهاته التسع األخيرة مع فياريال،
وتحديدا ً منذ أن سقط أمامه في «المادريغال»  3-2في 16
أيار  ،2009كما أن الملكي لم يخسر أيا من المباريات التي
استضاف فيها «الغواصة الصفراء» على أرضه.
ويلعب اليوم راي��و فايكانو مع ليفانتي ،وألميريا مع
ديبورتيفو ال كورونيا ،وملقة مع خيتافي ،على ان يلتقي يوم
غ ٍد إيبار مع أتلتيك بلباو .وتختتم المرحلة االثنين بلقاء سلتا
فيغو مع إلتشي.

المرتفعة لالعبين إثر الفوز المفاجىء على آرسنال اإلنكليزي
 1-3في األبطال األوروب��ي من أجل إلحاق الهزيمة الثالثة
بأمراء باريس هذا الموسم واإلبقاء على حظوظهم بالتأهل إلى
المسابقة القارية األم في الموسم المقبل.
ويحتل فريق اإلمارة المركز الرابع حاليا ً برصيد  43نقطة
مؤجلة وبفارق  7نقاط عن مرسيليا صاحب المركز
مع مباراة ّ
الثالث األخير المؤهّ ل إلى دوري األبطال و 9نقاط عن سان
جرمان الثاني و 11خلف ليون المتصدر ،وهو يأمل بالتالي أن
يستفيد من عاملي األرض والجمهور لكي يكسر حالة التعادل
التي تسيّدت مواجهاته الخمس األخيرة مع فريق العاصمة
في الدوري ويحقق فوزه األول عليه في «استاد لويس الثاني»
منذ  13أيلول  0-2( 2009حينها).
وسيكون الخطأ ممنوعا ً على رجال المدرب ل��وران بالن
ألن أي تعثر سيمنح ليون فرصة االبتعاد في الصدارة كما
سيعطي مرسيليا إمكان إزاحة فريق العاصمة عن الوصافة
أيضاً ،كونه ال يتخلف عنه سوى بفارق نقطتين .وسيتواجه
فريق ب�لان مع موناكو م��رة أخ��رى األرب��ع��اء المقبل عندما
يستضيفه في الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس ،علما ً بأن
نادي العاصمة بلغ أيضا ً نهائي كأس الرابطة حيث يلتقي مع
باستيا في  11نيسان المقبل.
ويعاني سان جرمان من كثرة اإلصابات التي فتحت الباب
في المرحلة السابقة أمام الشاب أدريان رابيو ليلعب أساسيا ً
أمام تولوز ( )1-3فاستغل الفرصة على أكمل وجه بتسجيله
ثنائية .وخاض سان جرمان لقاء ستراسبورغ بغياب عدد من
العبيه مثل العب وسطه البرازيلي لوكاس مورا إلصابته في
حالبيه ،والظهير اإليفواري سيرج أورييه إلصابته بتم ّزق في
فخذه ض ّد كاين والعب الوسط اإليطالي تياغو موتا .كما غاب
المدافع البرازيلي دافيد لويز والعب الوسط اإليطالي ماركو
فيراتي لإليقاف ما فتح الباب أمام مشاركة رابيو.
وسيستيعد سان جرمان خدمات دافيد لويز وفيراتي في
لقاء اإلمارة لكن من المتوقع أن يغيب لوكاس مورا وأورييه
اللذين سافرا إلى الدوحة من أجل الخضوع لفحوصات مع ّمقة
والطب الرياضي «أسبيتار».
بمستشفى جراحة العظام
ّ
ويأمل ليون التمسك بالصدارة ومواصلة الصحوة التي
حققها في المرحلة السابقة أم��ام ضيفه نانت ( )0-1بعد
سلسلة من ثالثة تعادالت متتالية ،لكن المهمة لن تكون سهلة
في ضيافة ليل على ملعب «بيار موروا» .ويأمل ليون االستفادة
من الوضع الصعب الذي يعيشه ليل هذا الموسم إذ لم يجد
نفسه في وضع سيء مماثل لوضعه الحالي منذ  12سنة،
وذلك ألنه يحتل حاليا ً المركز الثاني عشر وهذا األمر لم يحصل
منذ أن كان في المركز الرابع عشر في موسم .2003-2002
وي��ع � ّول ليون على الثنائي المميز ألكسندر الكازيت
والجزائري نبيل فقير ،إذ سجل األول  21هدفا ً هذا الموسم مع
 5تمريرات حاسمة وأضاف الثاني  9أهداف مع  6تمريرات
حاسمة ما يجعله أفضل ثنائي هجومي في ال��دوري حتى
اآلن أمام نجمي سان جرمان السويدي زالتان ابراهيموفيتش
( 11هدفا ً وتمريرة حاسمة واحدة) واألوروغوياني إدينسون
كافاني ( 8أهداف).
وفي المباريات األخ��رى يلعب اليوم ب��وردو مع رينس،
ولنس مع رين ،ومتز مع إيفيان ،وتولوز مع سانت إتيان،
ولوريان مع باستيا ،على أن يلتقي غدا ً نانت مع جانغان،
ومونبلييه مع نيس.

الدوري الفرنسي

الدوري األلماني

تتجه األنظار إلى «استاد لويس الثاني» الذي يستضيف
يوم غ ٍد موقعة نارية بين موناكو وباريس سان جرمان حامل
اللقب ،فيما يخوض ليون المتصدر اختبارا ً صعبا ً اليوم أمام
مضيفه ليل في المرحلة السابعة والعشرين من ال��دوري
الفرنسي.
ف��ي المواجهة األول���ى ،يسعى موناكو بقيادة مدربه
البرتغالي ليوناردو جارديم إلى استغالل الحالة المعنوية

يستضيف بريمن نجم الموسم فولسبورغ الفائز خمس
م��رات في مبارياته الست األخيرة ضمن المرحلة الثالثة
والعشرين م��ن ال���دوري األل��م��ان��ي .وي��ق��دم ال��ذئ��اب الخضر
مستويات الفتة وسجل لهم المهاجم الهولندي باس دوشت 9
أهداف في آخر ثالث مباريات في مختلف المسابقات ،كما يبرز
في صفوفهم المهاجم البلجيكي كيفن دو بروين .لكن بريمن لن

يكون لقمة سائغة إذ فاز  5مرات متتالية قبل معادلته شالكه
في الدقيقة األخيرة في المرحلة السابقة .وارتفع بريمن بفضل
سلسلته الرائعة من ذيل منطقة الهبوط إلى المركز الثامن على
مشارف التأهل إلى البطوالت األوروبية.
وتتركز األنظار اليوم على مواجهة الق ّمة بين بوروسيا
دورتموند الفائز في مبارياته الثالث األخيرة وضيفه شالكه
في دربي إقليم الروهر.
ويغيب عن دورتموند الظهير البولندي لوكاس بيتشيك
وق��ل��ب ال��دف��اع اليوناني سقراطيس باباستاتوبولوس
إلصابتهما خالل الخسارة المقبولة على أرض يوفنتوس
اإليطالي  2-1في ذهاب الدور الثاني لدوري األبطال.
ويأمل بوروسيا مونشنغالدباخ الثالث الحفاظ على مركزه
في ظ ّل ضغط شالكه وأوغسبورغ عندما يستقبل بادربورن
الخامس عشر يوم غدٍ ،فيما يبحث أوغسبورغ عن فوزه األول
في  4مباريات عندما يح ّل على هرتا برلين وصيف القاع اليوم.
وبعد انتصاره الالفت على أتلتيكو مدريد اإلسباني في األبطال
األوروبي ،يستقبل باير ليفركوزن السادس فرايبورغ السادس
عشر باحثا ً عن تحقيق فوزه األول بعد فشله في تحقيق الفوز
في المراحل الثالث األخيرة .وفي باقي المواجهات ،يلعب
السبت هانوفر مع شتوتغارت ،وهوفنهايم مع ماينتس،
واينتراخت فرانكفورت مع هامبورغ.

الدوري اإليطالي

سيكون الملعب األولمبي في العاصمة اإليطالية مسرحا ً
االثنين المقبل لق ّم ٍة نارية بين روما الوصيف والمطارد المباشر
ويوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في األعوام الثالثة األخيرة
ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري اإليطالي.
وتكتسي نقاط المباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى الفريقين،
بخاصة روما الذي يرغب في تقليص فارق النقاط التسع الذي
يفصله عن فريق «السيدة العجوز» وإنعاش آماله الضئيلة
في المنافسة على اللقب بالنظر إلى تراجع مستوى حامله
ومعاناته في تحقيق االنتصارات بعد فترة التو ّقف الشتوية.
كما أن روما يسعى إلى تعزيز موقعه في المركز الثاني بالنظر
إلى الضغوطات الكبيرة التي بات يواجهها من نابولي إذ بات
الفارق بينهما  3نقاط فقط.
في المقابل ،يطمح اليوفي إلى توجيه الضربة القاضية
آلمال روما ولو أنه قطع شوطا ً كبيرا ً في االحتفاظ باللقب
للعام الرابع على التوالي بالنظر إلى فارق النقاط التسع التي
يبتعد بها عن فريق العاصمة.
ويدخل روما المباراة بمعنويات عالية بعد حجزه بطاقة
التأهل إلى الدور ثمن النهائي للـ»يوروبا ليغ» وهي الوحيدة
التي يمكنه إنقاذ موسمه من خاللها كونه خرج خالي الوفاض
من مسابقة الكأس المحلية وتضاءلت حظوظه في الدوري.
ويع ّول روما على عاملي األرض والجمهور لر ّد االعتبار
أمام البطل الذي هزمه في المباراتين األخيرتين بينهما .كما أن
المباراة ستكون فرصة لمدربه غارسيا إلثبات جدارته بقيادة
«ذئ��اب العاصمة» بعدما تعالت األص��وات مؤخرا ً مطالب ًة
بالتخلّي عن خدماته في نهاية الموسم لفشله في إعادة
الفريق إلى س ّكة األلقاب.
ويملك روم��ا األسلحة الالزمة في خط الهجوم بتواجد
الدولي اإلي��ف��واري جرفينيو والدولي العاجي اآلخ��ر سيدو
دومبيا وايتوربي ومواطنه لياندرو باريديس والصربي آدم
لياييتش.
وي���درك يوفنتوس ج��ي��دا ً صعوبة مهمته على الملعب
األولمبي بالنظر إلى معاناته في اآلونة األخيرة وانتصاراته
ّ
بشق النفس آخرها على ضيفه أتاالنتا  1-2في ال��دوري
المحلي.
وال ي��زال يوفنتوس ينافس على الجبهات الثالث وهو
سيسعى إلى اإلطاحة مجددا ً بروما لرفع معنويات العبيه قبل
الموعدين الساخنين أمام فيورنتينا الخميس المقبل في ذهاب

حقق فريق العهد فوزه الـ 12هذا الموسم ،وجاء على حساب مضيفه التضامن
صور  ،1-2في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب صور البلدي ،في افتتاح
(المؤجلة) من دوري «ألفا» في كرة القدم.
منافسات المرحلة 12
ّ
وبهذا الفوز ابتعد العهد في الصدارة برصيد  38نقطة ،مقابل  13نقطة
للتضامن ف��ي المركز العاشر ،علما ً أنها خسارته التاسعة ف��ي الموسم
الجاري.
يذكر أن هدف التعادل للعهد جاء بعد خطأ على العب التضامن ليحتسب
الحكم ضربة حرة ُسجل منها الهدف ،لكن الحقيقة هي وجود لمسة يد على العب
العهد قبل وقوع هذا الخطأ ،وكان «أبناء صور» يستحقون خطأ لمصلحتهم.
سجل للضيوف حسين دقيق ودينيس ،وألصحاب األرض جاد الزين.
وقاد اللقاء الحكم جميل رمضان وعاونه محمد رمال وسليم سراج والرابع
محمد زعتر .وطرد الحكم قائد التضامن بالل حاجو بين شوطي المباراة بسبب
ضربه العب العهد إيهاب المساكني بـ«شارة» الكابتن.

األنظار شاخصة نحو أنفيلد
في الدوري اإلنكليزي

تتجه األنظار غدا ً إلى ملعب «أنفيلد» الذي يحتضن موقعة
نارية بين مانشستر سيتي حامل اللقب ومضيفه ليفربول في
المرحلة السابعة والعشرين من الدوري اإلنكليزي.
ويدخل سيتي إلى مواجهته مع ليفربول وهو يأمل تناسي
خيبة خسارته في منتصف األسبوع على أرضه أمام برشلونة
اإلسباني في ذهاب األبطال ،ويأمل السيتيزن االستفادة من
غياب تشيلسي المتصدر عن هذه المرحلة وتأجيل مباراته مع
ليستر سيتي بسبب انشغاله غدا ً في نهائي كأس الرابطة أمام
جاره اللدود توتنهام ،من أجل تقليص الفارق الذي يفصله عن
فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى نقطتين.
وقد استفاد فريق المدرب التشيلي مانويل بيليغرني على
أكمل وجه من الخدمة التي قدمها له بيرنلي في المرحلة
السابقة بإجباره تشيلسي على التعادل معه  1-1من أجل
تضييق الخناق على النادي اللندني ،وذل��ك بفضل فوزه
الكاسح على نيوكاسل يونايتد .0-5
ومن المؤكد أن مهمة حامل اللقب لن تكون سهلة أمام
ليفربول خصوصا ً أن األخير يقدم أدا ًء جيدا ً في الدوري في
اآلونة األخيرة ،وتجسد ذلك بفوزه في المرحلة السابقة على
مضيفه ساوثمبتون ،محققا ً ف��وزه الخامس في مبارياته
الست األخيرة ليرفع رصيده إلى  45نقطة مرتقيا ً إلى المركز
السادس.
ويسعى المدرب اإليرلندي الشمالي برندن رودج��رز إلى
تناسي الخيبة القارية والتركيز على مستقبل الفريق من خالل
تعزيز حظوظه بدوري األبطال على أمل تكرار نتيجة الزيارة
األخيرة لسيتي إلى «أنفيلد» حين فاز عليه في ذهاب الموسم
الماضي ،لكن رودرج��ز متخوف من أن يتسبب الخروج من
«يوروبا ليغ» على يد بشيكتاش بعد شوطين إضافيين يجعل
سيتي مرشحا ً لتحقيق ف��وزه األول في معقل «الحمر» منذ
حوالي  11سنة ،وذلك بسبب إرهاق العبيه.
وسيستيعد ليفربول خدمات صانع ألعابه البرازيلي فيليب
كوتينيو بعد أن قرر رودجرز إعفائه من رحلة اسطنبول ،فيما
سيعود العب الوسط اإليفواري يايا توريه إلى سيتي بعد أن
غاب عن لقاء برشلونة بسبب اإليقاف.
ولن يكون سيتي وليفربول الفريقين الوحيدين اللذين
يسعيان لتناسي خيبتهما القارية ،فهناك أيضا ً آرسنال الذي
صدم بسقوطه على أرضه أمام موناكو الفرنسي  ،3-1وهو
سيسعى إلى استعادة توازنه من خالل الفوز على ضيفه
إيفرتون يوم غدٍ.
ويقدم آرسنال أدا ًء جيدا ً في اآلونة األخيرة إذ فاز في سبع
من مبارياته التسع األخيرة ما سمح له بالصعود إلى المركز
الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري األبطال وبفارق نقطة أمام
غريمه مانشستر يونايتد ال��ذي يتواجه اليوم مع ضيفه
سندرالند في مباراة يسعى من خاللها إلى استعادة توازنه
سريعا ً وتناسي سقوطه الثاني لهذا الموسم أمام سوانسي
سيتي ( )2-1الذي وضع حدا ً لمسلسل مباريات «الشياطين
الحمر» من دون هزيمة عند  7مباريات متتالية.
ويبدو التنافس على المركزين الثالث والرابع حاميا ً للغاية
إذ ال يفصل س��وى أرب��ع نقاط بين آرسنال الثالث وج��اره
توتنهام السابع الذي تأجلت مباراته مع جاره اآلخر كوينز
بارك رينجرز بسبب انشغاله بنهائي كأس الرابطة ،وبالتالي
سيكون الخطأ ممنوعا ً على يونايتد ال��ذي سقط الموسم
الماضي على أرضه أمام سندرالند (.)1-0
أما بالنسبة لساوثمبتون الذي أصبح يتخلّف بفارق نقطة
عن المركز الرابع األخير المؤهل إلى دوري األبطال ،فيح ّل ضيفا ً
على وست بروميتش ألبيون في مباراة يسعى من خاللها إلى
استعادة مستواه بعد أن فشل في تحقيق أكثر من فوز واحد
في مبارياته األربع األخيرة.
وفي المباريات األخرى يلعب اليوم وست هام يونايتد مع
جاره كريستال باالس ،ونيوكاسل يونايتد مع أستون فيال،
وبيرنلي مع سوانسي سيتي ،وستوك سيتي مع هال سيتي.

لبنان رابع ًا في بطولة الكونغ فو
احتل المنتخب اللبناني للووشو كونغ ف��و المركز ال��راب��ع ف��ي ترتيب
ال��دول العشر المشاركة في بطولة وسط وغرب آسيا التي جرت في مدينة
زاهدان اإليرانية بمشاركة العراق واليمن وسورية وأفغانستان وباكستان
وأوزباكستان وتركمانستان وكازاخستان ولبنان والبلد المضيف إيران الذي
ح ّل في المركز األول.
وحصد لبنان النتائج التالية:
 افيديس سيروبيان :ميدالية ذهبية وميدالية فضية في (أسلوب التايتشي والتاي تشجيان).
 نبيل أبي عبد الله :ميدالية برونزية (أسلوب الشان شوان). هزاد كرم :ميدالية برونزية (أسلوب القتال الح ّر -ساندا). شادي ميالن :ميدالية برونزية (أسلوب القتال الح ّر  -ساندا).أما الوفد اللبناني فكان مؤلفا ً من رئيس االتحاد الدكتور ج��ورج نصير
(رئيساً) ،وباتريك بلعة (إدارياً) والطبيبة لبنة بيشاغار.

نعمة ينال �شهادة «الأولمبية العربية»
شارك رئيس اللجنة الفنية في االتحاد اللبناني لليخوت أسعد نعمة في دورة
التنظيم واإلدارة الرياضية الرابعة عشرة وذلك في مركز نادي شرم الشيخ في
مصر وبالتعاون مع إدارة الشباب والرياضة في جامعة الدول العربية واالتحاد
العربي إلعداد القادة.
وشملت الدورة محاضرات مك ّثفة بالخطة االستراتيجية للمجلس الرياضي
العربي وفي مختلف مرافقها وتطوير الكوادر البشرية والتطبيقات اإللكترونية،
وبمشاركة إداريين من العالم العربي .وعلى هامش الدورة فقد ت ّم غرس شجرة
لبنان في احتفال تقليدي أقيم في حديقة « 30يونيو» في شرم الشيخ ،برعاية
محافظ شرم الشيخ وحضور اتحاد اللجان األولمبية العربية ممثالً باألمين
العام سعود بن عبد العزيز ومساعده سعد سفياني وحشد كبير من العسكريين
واإلعالميين والرسميين.
وت ّوج الحفل بتوزيع الشهادات على المشاركين والفائزين.

رونالدو يعتذر عما حدث في عيد ميالده
كشفت وسائل اإلعالم اإلسبانية عن فحوى المحادثة الودّية التي جرت بين
رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز والمهاجم كريستيانو رونالدو خالل
تدريبات الفريق في مدينة فالديبيباس الرياضية.
ون��ش��رت صحيفة «م��ارك��ا» التصريحات التي قالها النجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو للرئيس فلورنتينو بيريز« :أيها الرئيس ،نحن سنقاتل من
أجل كل شيء ولن نفشل ،سنقاتل للفوز في الدوري اإلسباني ودوري أبطال
أوروبا».
وتبادل فلورنتينو بيريز وكريستيانو رونالدو وجهات النظر لفترة قصيرة
خالل حفل تكريم حارس المرمى إيكر كاسياس الذي لعب ( )500مباراة في
الدوري اإلسباني ،والمدرب كارلو أنشيلوتي الذي خاض ( )100مباراة مع
ريال مدريد.
وعالوة على ذلك ،فقد نقلت الصحيفة عن كريستيانو رونالدو اعتذاره إلى
الرئيس عما حدث في حفلة عيد ميالده التي أقيمت قبل بضعة أسابيع بجانب
طرده بالبطاقة الحمراء ضد قرطبة ،وهو ما يؤدي بكل تأكيد إلى تهدئة األجواء
في البيت األبيض.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1عالم فيزيائي لبناني راحل ل ّقب بأصغر عالم في جيله
على مستوى الكون
2 .2مدينة سودانية ،جزيرة إيطالية
3 .3مدينة إيرانية ،جبال مشتعلة ،مرض صدري
4 .4نغلق الباب ،عاصمة أوروبية
5 .5ال يباح به ،ف ّوض ،مصارع
6 .6ندقه دقا ً عنيفاً ،أراهن
7 .7مدينة فرنسية ،من أنواع األتربة
8 .8غزال ،منطقة شمال شرق العراق وجنوب شرق تركيا
9 .9أحبّتنا ،قلة النوم
1010يبس العصب ،جارية غ ّنت للرشيدّ ،
دق وفتّ
1111حسن المظهر ،مدينة إيطالية
1212يرحال من دولة إلى أخرى ،كاتبت

1 .1رواية إنكليزية لدانيال ديفو 1719
2 .2نهر في بوليفياّ ،
يلطخه بالعار
3 .3أمر عظيم ،رتلت ،للنداء
4 .4جزيرة إيطالية في المتوسط ،ندخل الشيء ببعضه
5 .5نزل وهبط ،راتنج متحجر من األشجار الصنوبرية لونه
أصفر
6 .6ما كان أعالي الشعير والقمح ،يابسة ،ضمير منفصل
7 .7فتنة شعبية ت��ع��رف ب��ث��ورة األح�����زاب ق��ام��ت في
القسطنطينية  ،532طلبنا منه القيام بالعمل نيابة عنا
8 .8يطيل النظر إلينا ،يحسن إلى
9 .9عاصمة آسيوية ،يدخلوا الفرح إلى قلوب اآلخرين
1010عائلة ،حادثاه ليالً ،لحس الطعام
1111إرتدى ،جود ،من كانت أسنانهم صغيرة ومتالصقة
1212أوجاع ،كفرت
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،452839761 ،879216435
،984752613 ،316547928
،125364879 ،637981254
،293178546 ،761495382
548623197

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1توماس اديسون  ) 2واترلو،
سن ،اخ  ) 3تدنس ،ايل ،امر ) 4
ام القطين  ) 5ن��اس ،ليت ،داب��ة
 )6خربنا ،العراق  ) 7اا ،سمعته،
"

تبن  ) 8م��ل��ول ،داي���ت ،ك��ف ) 9
جبلت ،بالنا  ) 10نود ،لهو ،ياسر
 ) 11هافل ،الدلو  ) 12ابن خلدون،
انب.
عموديا:
 ) 1ت��وت عنخ ام��ون  ) 2واد،

ارال ،وهب  ) 3متناسب ،وجدان )4
ارسم ،نسلب ،فخ  ) 5سل ،االم ،ل
ل ل ل  ) 6اوالي ،عدته  ) 7يقتاتا،
واو  ) 8يسلط ،لهيب ،لن  ) 9سن،
يدع ،تايد  ) 10انارت ،الال  ) 11نام،
باركنسون  ) 12خربة قنفار.

 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).

