14

ريا�ضة  /ت�سلية

السنة السادسة  /السبت  7 /آذار  / 2015العــدد 1727
Sixth year / Saturday / 7 March 2015 / Issue No. 1727

�صدارة الملكي في خطر �أمام بلباو ...و�أمراء باري�س لم�صالحة الجماهير
ّ
المحك في لقاء فيرونا
البافاري وفولف�سبورغ في مباراتين �سهلتين ...وم�صير �إنزاغي على
يبحث ريال مدريد متصدر الدوري
اإلس��ب��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ع��ن التقاط
أن��ف��اس��ه ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال��س��ادس��ة
والعشرين من الليغا ،عندما ينتقل
في رحلة صعبة إلى إقليم الباسك
لمواجهة أتلتيك بلباو اليوم.
وف��ق��د الملكي خ��م��س ن��ق��اط في
مبارياته األربع األخيرة في الدوري
إذ خسر أم��ام ج��اره اللدود أتلتيكو
مدريد ( )0-4وتعادل مع فياريال
( )1-1ليتقلص الفارق مع غريمه
برشلونة إلى نقطتين.
ول��ن تكون زي��ارة رج��ال المدرب
اإليطالي كارلو أنشيلوتي إلى قلعة
«س��ان ماميس» مفروشة بالورود،
خ��ص��وص �ا ً ب��ع��د ن��ش��وة ب��ل��ب��او من
تأهله إل��ى نهائي مسابقة الكأس.
وقلب بلباو تعادله ( )1-1على
أرض����ه م���ع اس��ب��ان��ي��ول إل���ى ف��وز
عزيز ( )0-2ف��ي عقر دار الفريق
الكاتالوني بهدفي أدوريز وإيتشيتا.
ويمر بلباو في فترة جيدة إذ فاز 3
مرات في مبارياته الخمس األخيرة،
م��ح��اوال ً تعويض إقصائه م��ن دور
المجموعات في دوري األبطال ثم من
دور الـ 16في الدوري األوروبي أمام
تورينو اإليطالي ( 2-2و.)3-2
وال يملك ري��ال ذك��ري��ات جميلة
من زيارته األخيرة إلى الباسك إذ
تعادل  1-1في شباط  2014وآنذاك
ط��رد نجمه البرتغالي كريستيانو
رونالدو لصفعه العبا ً منافساً .وأق ّر
مدرب الميرينغي أن فريقه يعاني من
نقص في «اإليقاع» وقال بعد تعادل
الحجة الضعف
فياريال« :إذا كانت
ّ
في اللياقة البدنية ،لم نكن لنتراجع
كذلك في الشوط األول» ،واعتبر أن
فريقه بحاجة لرغبة االلتزام.
من جهة أخ��رى ،ينوي برشلونة
تعزيز موقعه قبل المواجهة المرتقبة
مع الملكي في أشهر كالسيكو في
العالم بعد أسبوعين على ملعبه
«ك��ام��ب ن��و» عندما يستقبل راي��و
فايكانو الحادي عشر يوم غدٍ .ويحلم
برشلونة أن يتقدم على غريمه للمرة
األولى منذ أربعة أشهر.
ويعيش الكتالوني فترة رائعة
تع ّكرت بخسارته أم��ام ملقة على
أرض��ه قبل أسبوعين فأهدر فرصة
تضييق الخناق على الملكي قبل أن
يع ّوضها بفوزه على غرناطة 1-3
مقلصا ً الفارق إلى نقطتين .وعلى
غ���رار ب��ل��ب��او ،ت��أه��ل برشلونة إلى
نهائي الكأس بتكراره الفوز على
فياريال  1-3في إياب نصف النهائي
( 2-6بمجموع المباراتين).
وف��ض�لاً ع��ن تعويض برشلونة
ت��خ��ل��ف��ه أم����ام ري�����ال ،ق����ام نجمه
األرجنتيني ليونيل ميسي بتقريب
ال��م��س��اف��ات م��ع غ��ري��م��ه رون��ال��دو
متصدر ترتيب الهدافين ،إذ بات
ال��ف��ارق بينهما ثالثة أه���داف فقط
( 30لرونالدو مقابل  27لميسي)،
فيما يقف البرازيلي نيمار مهاجم
برشلونة على مسافة بعيدة مع 17
هدفاً .وسيغيب نيمار عن المواجهة
إليقافه حارما ً فريقه من إبداعه الذي
تكلّل بثنائية أمام فياريال.
وفضالً عن مواجهتي العمالقين،
تتجه األن��ظ��ار إل��ى موقعة أتلتيكو
مدريد حامل اللقب وضيفه فالنسيا
يوم غدٍ .ويتنافس الفريقان بشك ٍل
كبير على المركز الثالث المؤهّ ل
مباشر ًة إلى دوري الكبار.
وي��ت��ق��دم أتلتيكو على فالنسيا
بفارق نقطة وحيدة قبل مواجهتهما
على ملعب «فسينتي كالديرون».
وي��غ��ي��ب ع��ن «ك��ول��ت��ش��ون��ي��روس»
قلب الدفاع البرازيلي غواو ميراندا

والمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان
( 14هدفاً) بسبب اإليقاف .ويحوم
ّ
الشك ح��ول مشاركة الع��ب الوسط
كوكي العائد من اإلصابة.
وف���ي ب��اق��ي ال��م��ب��اري��ات ،يلعب
السبت ديبورتيفو الك��ورون��ي��ا مع
إشبيلية ،وأل��ت��ش��ي م��ع ألميريا،
وغ��رن��اط��ة م��ع ملقة ،واألح���د ري��ال
سوسييداد مع اسبانيول ،وفياريال
مع سلتا فيغو ،واالثنين قرطبة مع
خيتافي.

الدوري الفرنسي

يستمر ب��اري��س س���ان ج��رم��ان
ف��ي ص��راع��ه ع��ل��ى أك��ث��ر م��ن جبهة
ويبحث عن االرت��ق��اء إل��ى الصدارة
عندما يستقبل لنس وصيف القاع
في المرحلة الثامنة والعشرين من
الدوري الفرنسي.
وينافس سان جرمان على أربع
جبهات ،فبلغ نصف نهائي مسابقة
الكأس بعد فوزه على موناكو ،0-2
وح��ج��ز بطاقته إل��ى نهائي كأس
الرابطة في  4نيسان المقبل أمام
باستيا ،إضافة إل��ى منافسته في
ال��دوري المحلي ودوري األبطال إذ
تعادل مع ضيفه تشلسي اإلنكليزي
 1-1في ذهاب ثمن النهائي.
لكن فريق العاصمة يريد مصالحة
جماهيره بعد إه���داره  5نقاط في
م��ب��اري��ات��ه األرب���ع األخ��ي��رة والتي
حقق خاللها ف���وزا ً واح����دا ً وسقط
ف��ي ف� ّ
�خ التعادل  3م���رات .ويحتل
أمراء باريس (حامل اللقب) المركز
الثاني في ال��دوري بفارق نقطة عن
ليون ويتقدم بفارق ثالث نقاط على
مرسيليا الثالث.
ورأى م��درب الفريق ل��وران بالن
أنه بإمكانه تحقيق رباعية نادرة هذا
الموسم وأضاف« :الثابتة الوحيدة
إننا بلغنا نهائي كأس الرابطة ،حتى
أننا لم نتأهل إلى نهائي الكأس بعد
ولقب الدوري بعيد عنا باإلضافة إلى
دوري األبطال .وفي آخر مباراتين
أمام موناكو خلقنا عدّة فرص أمام
فريق دف��اع��ي .وه��ذا دليل على أن
مستوانا يتقدم» .وتابع أن «الكل
يفكر في مباراة تشلسي المقبلة ،لكن
األسبوع كان معقدا ً وينبغي أن نفوز
في مباراة لنس».
وينتظر ل��ي��ون ال��م��ت��ص��در حتى
اختتام المرحلة ليح ّل ضيفا ً على
مونبلييه السادس الفائز في آخر
مباراتين .ويأمل ليون أن يتسعيد
مهاجمه الدولي آلكسندر الكازيت
مستواه االعتيادي بعد إبالله من
اإلصابة ليرفع رصيده على رأس

ترتيب الهدافين.
وف���ي ب��اق��ي ال��م��ب��اري��ات ،يلعب
السبت باستيا مع نيس ،ورين مع
ميتز ،وكاين مع بوردو ،ورينس مع
نانت ،وإيفيان مع موناكو ،واألحد
سانت اتيان مع لوريان ،جانغان
مع ليل.

الدوري األلماني

يحل ب��اي��رن ميونيخ المتصدر
ووص���ي���ف���ه ف���ول���ف���س���ب���ورغ ع��ل��ى
الجريحين ه��ان��وف��ر وأوغ��س��ب��ورغ
في المرحلة الرابعة والعشرين من
الدوري األلماني.
ويبدو أن الصراع على لقب الدوري
سينحصر بين بايرن مينويخ حامل
اللقب ومفاجأة الموسم فولفسبورغ،
إذ يتصدّر الفريق البافاري بفارق 8
نقاط عن الذئاب الخضر ،فيما يبلغ
الفارق بين بوروسيا مونشنغالدباخ
الثالث وفولسبورغ  10نقاط.
وي���ق���دم ب���اي���رن وف��ول��ف��س��ب��ورغ
مستويات رائعة ،فبايرن فاز  18مرة
من أصل  23ولم يخسر سوى مرة
واحدة وكانت أمام منافسه بالذات،
أما األخير فخسر آخر مرة في تشرين
الثاني الماضي علما ً أن خساراته
الثالث ج��اءت أم��ام بايرن ميونيخ
ف��ي المرحلة األول���ى وه��رت��ا برلين
وشالكه.
وتأهل البافاري إلى ربع نهائي
مسابقة الكأس بفوزه على اينتراخت
براونشفايغ م��ن ال��درج��ة الثانية
ومثله فعل فولسبورغ الذي تخطى
ريد بول اليبزيغ.
وع��ب��ر م���درب ب��اي��رن اإلس��ب��ان��ي
جوسيب غ��واردي��وال ع��ن سعادته
بالتأهّ ل بعد هدفين من ضربة ح ّرة
رائعة للنمسوي دافيد آالب��ا والعب
الوسط الدولي ماريو غوتزي.
من جهة أخ��رى ،يعيش هانوفر
فترة سيئة في البوندسليغا بعد
بداية نارية .وجمع هانوفر ،الحادي
عشر راهناً 3 ،نقاط وسجل  5أهداف
في آخر  6مباريات وحقق فوزا ً يتيما ً
ف��ي آخ��ر  10مباريات ف��ي ال��دوري
ك��ان أم��ام أوغسبورغ في منتصف
كانون األول الماضي .ويبدو الفريق
معرضا ً لنتائج أسوأ إذ يواجه بايرن
ثم بوروسيا دورتموند وبوروسيا
مونشنغالدباخ .كما أن بايرن حقق
 6انتصارات متتالية وسجل 18
هدفا ً في آخر  3مباريات.
وف��ي ال��م��واج��ه��ة ال��ث��ان��ي��ة ،يحل
ف��ول��ف��س��ب��ورغ ع��ل��ى أوغ��س��ب��ورغ
السادس والذي لم يفز في آخر أربع
مباريات بعد سلسلة موفقة رفعته

إل��ى م��راك��ز منافسة ع��ل��ى التأهل
األوروب��ي .لكن فولفسبورغ يعيش
أحلى أيامه ،في ظ ّل تألق مهاجمه
الهولندي باس دوست الذي انتخب
أفضل العب للشهر الماضي .ويملك
دوس��ت أفضل معدل تسجيلي في
القارة األوروبية لعام .2015
وت��ت��رك��ز األن���ظ���ار ع��ل��ى م��ب��اراة
هامبورج الخامس عشر وبوروسيا
دورتموند ال��ذي يمر في انتفاضة
إيجابية بعد بداية موسمه الكارثي.
وحقق دورتموند أربعة انتصارات
متتالية رفعته من القاع إلى المركز
العاشر ،حتى أن الفارق بينه وبين
باير ليفركوزن الرابع يبلغ ثماني
نقاط فقط .لكن ه��ام��ب��ورغ يتمتع
بأفضلية أخيرا ً إذ فاز أربع مرات في
آخر  5مواجهات على الفريق األصفر.
وي��ح��ارب دورتموند على أكثر من
جبهة فهو مدعو هذا الشهر لمواجهة
يوفنتوس اإليطالي في إي��اب دور
الـ 16من دوري أبطال أوروبا بعدما
خسر  1-2ذهاباً.
وف���ي ب��اق��ي ال��م��ب��اري��ات ،يلعب
السبت هانوفر مع بايرن ميونيخ،
وشالكه مع هوفنهايم ،وفرايبورغ
م��ع ف��ي��ردر ب��ري��م��ن ،وماينتس مع
بوروسيا مونشنغالدباخ ،واألح��د
كولن م��ع اينتراخت فرانفكورت،
بادربورن مع باير ليفركوزن.

الدوري اإليطالي

يبدو مصير م��درب ميالن فيليبو
إينزاغي معلقا ً على نتيجة مباراة
فريقه مع ضيفه فيرونا اليوم في
ال��م��رح��ل��ة ال��س��ادس��ة وال��ع��ش��ري��ن
م��ن ال���دوري اإلي��ط��ال��ي ،فيما يريد
يوفنتوس حامل اللقب تعميق اله ّوة
م��ع م��ط��ارده روم��ا ال��ذي يح ّل على
كييفو فيرونا.
ويعيش الفريق اللومباردي حالة
أزم��ة ،فعلى رغ��م تفاديه الخسارة
ف��ي آخ��ر مباراتين حيث ف��از على
تشيزينا وص��ي��ف ال��ق��اع وت��ع��ادل
سلبا ً مع كييفو السادس عشر ،إال
أن وتيرة االنتقادات ارتفعت بسبب
أداء إينزاغي وفريقه .ويعاني ميالن
أيضا ً من الئحة غيابات تض ّم العبي
الوسط القائد ريكاردو مونتوليفو
والهولندي نايغل دي يونغ.
ويبتعد ميالن بفارق  24نقطة عن
السيدة العجوز متصدر الكالتشيو
و 11نقطة عن نابولي الثالث والذي
يحتل المركز اآلخر المؤهل إلى دوري
أب��ط��ال أوروب���ا ،م��ا استدعى زي��ارة
طوارئ إلى مركز ميالنيلو للتدريب
منتصف األسبوع للرئيس التنفيذي

أدريانو جالياني.
وق���ال ج��ال��ي��ان��ي إن���ه ل��م يقتنع
بتفسيرات إينزاغي حول أداء الفريق
السيء ،وأشارت بعض التقارير إلى
أن المهاجم السابق للفريق قد يقال
من منصبه بحال فشله بالتغلب على
فيرونا الخامس عشر .وتكبّد فيرونا
الخسارة في آخ��ر زيارتين له إلى
ملعب «س��ان سيرو» لكن مهاجمه
المخضرم لوكا طوني يم ّر في فترة
جيدة إذ سجل هدف الفوز على أرض
كالياري  1-2األسبوع الماضي.
وح���ذر الع��ب وس��ط م��ي�لان لوكا
أنطونيلي« :ستكون مباراة فيرونا
قاسية .طوني يحسم المباريات
راه��ن �اً» .ورأى أنطونيلي أن مهمة
م��ي�لان ب��ال��ع��ودة إل���ى ال��ب��ط��والت
األوروبية ستكون شا ّقة« :سنخوض
 13م��ب��اراة نهائية ح��ت��ى نهاية
الموسم ،سنقوم بكل ما في وسعنا
للعودة إلى أوروبا».
ويستضيف يوفنتوس ساسوولو
االثنين في اختتام المرحلة كونه
خ��اض ذه��اب نصف نهائي الكأس
الخميس وتكبّد خسارة موجعة على
أرضه أمام فيورنتينا  1-2بهدفين
للمصري محمد صالح ليوقف سلسلة
من  47مباراة من دون خسارة على
أرضه لفريق السيدة العجوز .وكان
يوفنتوس ق��د قطع ش��وط �ا ً كبيرا ً
منطقيا ً لالحتفاظ بلقبه للموسم
الرابع على التوالي بعد تعادله مع
مطارده المباشر روما  ،1-1إذ حافظ
على ف��ارق النقاط التسع مع فريق
العاصمة.
وعلى غرار ميالن ،دفع روما ثمن
اإلصابات في صفوفه ،باإلضافة إلى
إيقاف المدافع اليوناني فاسيليس
توروسيديس والفرنسي مابو يانغا
مبيوا .وت��ع��ادل روم��ا  7م��رات في
مبارياته الثماني األخيرة مهدرا ً 14
نقطة كانت ستضعه في الصدارة
بفارق كبير عن يوفنتوس.
وقال مدرب روما الفرنسي رودي
غارسيا الذي قاد فريقه للتأهل إلى
الدور الـ 16من الدوري األوروبي على
حساب فينورد الهولندي« :ال يمكننا
فقدان التركيز ألن نهاية الموسم ال
تزال بعيدة .ال يمكننا االستسالم اآلن
ألن الدوري ال يزال ممكنا ً وننافس في
الدوري األوروبي».
وت��ت��ج��ه األن���ظ���ار إل���ى م��واج��ه��ة
نابولي مع إنتر ميالن التاسع على
ملعب سان باولو في جنوب البالد.
وكانت آمال نابولي بتقليص الفارق
م��ع روم��ا تع ّرضت لضربة كبيرة
األس��ب��وع الماضي بخسارة رجال
المدرب اإلسباني رافايل بينيتيز أمام
تورينو  .0-1وع��اد نابولي بعدها
بتعادل ثمين  1-1من أرض التسيو
في ذهاب نصف نهائي الكأس.
من جهة أخ��رى ،توقفت سلسلة
إنتر ميالن بعد  3انتصارات متتالية
على يد فيورنتينا محد صالح أيضاً،
لكن العب وسط نيراتزوري الصربي
ماتيا كوفاسيتش رأى أن فريقه لم
يعلن االستسالم بعد« :كان موسما ً
صعبا ً لكن ال يزال أمامنا ثالثة أشهر
حتى ال��ن��ه��اي��ة .لدينا ف��رص��ة بعد
لتحقيق النجاح».
وس��ي��ك��ون ال��ف��رع��ون ال��م��ص��ري
محمد ص�لاح مرشحا ً ق��وي�ا ً للعب
أدوار البطولة مجددا ً مع فيورنتينا
الخامس عندما يحل على التسيو
الرابع في مباراة قوية.
وفي باقي المباريات ،يلعب اليوم
س��م��ب��دوري��ا م��ع ك��ال��ي��اري ،واألح��د
تشيزينا مع باليرمو ،وإمبولي مع
جنوى ،وبارما مع أتاالنتا.

حناوي يتلقى دعوة لرعاية مباراة في الكاراتيه
استقبل وزي��ر الشباب والرياضة العميد الركن عبد
المطلب حناوي وفد جمعية «كوكو شوكورين  -لبنان»
التابعة لالتحاد العالمي للكاراتيه ،ض ّم رئيس الجمعية
ف��ادي ع��ون والعميد نبيل بو ملهم وعضوية هال رزق
الزغبي.
وتم التط ّرق إلى نشاطات وبرامج الجمعية من استقدام
مدربين وخبراء يابانيين إلعطاء دورات تدريبية ومك ّثفة
في الكاراتيه وإجراء امتحانات للترفيع وإعطاء االحزمة

باإلضافة ل��دور التعليم في فنون القتال من «إمكيدو»
و»أيايدو» في المناطق اللبنانية كافة.
وق��دم الوفد للوزير دع��وة لرعاية مباراة داخلية في
الكاراتيه التي ستقام في مجمع نادي الشياح البلدي في
 22آذار الحالي.
والتقى حناوي رئيس جمعية «حقل الرماية» العميد
أسد هاشم الذي عرض ألوضاع الرياضة والشباب العا ّمة
وبرامج ونشاطات الجمعية.

ال�سالم زغرتا يتغ ّلب على «ال�صفاء»
أضاف نادي السالم زغرتا ثالث
نقاط ثمينة إلى رصيده بعد النقاط
الثالث في المرحلة السابقة أمام
فريق طرابلس ،إثر فوزه على ضيفه
نادي الصفاء ،في إطار مرحلة اإلياب
من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم
موسم  ،2015/2014بنتيجة  3ـ 1
على ملعب مجمع زغرتا الرياضي في
المرداشية  -زغرتا.
في الشوط األول ،كانت األفضلية
واضحة للفريق الزغرتاوي ،فهاجم
منذ البداية وسجل هدفين في الدقيقة
( )10بواسطة لوكاس غ��االن وفي
منتصف ال��ش��وط ب��واس��ط��ة عمر
عويضة من ضربة جزاء وفي الدقيقة
األخيرة سجل الصفاء هدفه الوحيد.
أما في الشوط الثاني ،فقد تقلصت
وتيرة اللعب قليالً في بدايته ،ثم
كانت ف��ورة لالعبي الصفاء إلدراك
التعادل لكن خط دفاع نادي السالم

حال دون ذلك ،إلى أن كانت الدقيقة
( )87حين سجل الالعب عمر زين
الدين الهدف الثالث عبر ضربة جزاء
جديدة أنهى من خاللها المباراة.

دياب :جاهزون للفوز
على الوحدة السوري

أك��د ال��س��وري طه دي��اب محترف
السالم الزغرتا أن فريقه جاهز تماما ً
لمواجهة الوحدة السوري الثالثاء
ال��ق��ادم ضمن الجولة الثانية في
المجموعة األولى في مسابقة كأس
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وأض��اف دي��اب« :ن��درك جيدا ً أن
فريق الوحدة الدمشقي يض ّم نخبة من
الالعبين المحليين وكانوا األفضل في
مواجهة النهضة العماني في الجولة
األولى ،وعلى رغم ذلك نحن جاهزون
لحصد النقاط الثالث خصوصا ً وأننا

نواجه الوحدة في ملعبنا».
وقال« :فريق الوحدة يعيش بحالة
عدم ت��وازن بعد خسارته المفاجئة
من النهضة وهو يسعى للتعويض
ول��ذل��ك س��ي��ن��دف��ع ل��ل��ه��ج��وم بهدف
التسجيل وحسم النتيجة مبكراً،
وجهازنا الفني درس كل االحتماالت
ّ
الخطة المناسبة لتجاوزه
ووض��ع
والعودة ألجواء المنافسة».
وح�����ول خ���س���ارة ال���س�ل�ام من
الوحدات األردني في الجولة األولى،
قال دياب« :النتيجة ال تعكس األداء
ال��ذي قدّمناه خصوصا ً في الشوط
الثاني حيث ك ّنا األفضل وسنحت
لنا الكثير من ال��ف��رص ،وعلى مبدأ
ص��دق أو ال تصدق سجل الوحدات
هدفين وحسم النتيجة وخسارتنا
ليست نهاية العالم .سنع ّوض في
المواجهات المقبلة وبكل تأكيد لن
نخذل جمهورنا».

م�ؤتمر �صحافي م�شترك لناديي �أتلتيكو وليون الفرن�سي

رو�ش :الالعب اللبناني قادر على االحتراف في �أوروبا
عقد رئيس نادي أتلتيكو بيروت روبير باولي ومدير
مركز التدريب في نادي ليون الفرنسي (بطل فرنسا 7
مرات ومتصدّر الدوري الفرنسي حالياً) الالعب الدولي
السابق ستيفان روش مؤتمرا ً صحفيا ً في مقر النادي في
ضبية.
وأش��اد باولي بالعالقة بين ناديي ليون الفرنسي
وأتلتيكو اللبناني وبالتوأمة بين الناديين التي حصلت
منذ  4سنوات.
وتحدث باولي عن تطبيق بنود الشراكة بين الناديين
من مشاركة المدربين والالعبين اللبنانين في دورات في
النادي الفرنسي واستقدام مدربين من نادي ليون وعلى
رأسهم ستيفان روش الموجود على رأس مركز التدريب،
وه��و دليل على األهمية التي يوليها النادي الفرنسي
ألتلتيكو.
وتط ّرق باولي إلى الهدف المشترك للناديين وهو تطوير
قدرات العبي النادي من قبل فنيي نادي ليون الذي يض ّم
ثاني أكبر مدرسة كروية تدريبية في العالم.
وذك��ر باولي أن العالقة بين الناديين ليست فنية
وتدريبية فحسب بل إدارية عبر التخطيط للمستقبل.
وتحدث عن عوامل عدة يجب أن تتوافر للوصول إلى
الهدف المنشود والتي ترتكز إلى تدريب العبي أتلتيكو

على مستوى أوروبي أي  11شهرا ً في السنة إلى جانب
إقامة بطوالت الفئات العمرية ألشهر عدة وعلى مدار السنة
وليس لمدة شهرين وضرورة االحتكاك واالنضباط.
وأش���ار إل��ى دور األه��ل وتعميم درس الرياضة في
ال��م��دارس ،مشددا ً على الهدف وه��و مساعدة الالعبين
اللبنانيين على االحتراف في القارة األوروبية.
الكلمة األخيرة لروش الذي تحدث عن التوأمة الناجحة
بين الناديين ووجود رؤية واحدة من ّوها ً بما تقدّمه مدرسة
أتلتيكو للجيل الصاعد.
وتط ّرق إلى انخراط الالعبين اللبنانيين في معسكرات
في النادي الفرنسي وتطوير جهاز المدربين لدى النادي
اللبناني ومن ّوها ً بقدرات الالعب اللبناني ومستواه في
حال سنحت له الظروف وأعطى روش مثاال ً على قدرات
الالعب اللبناني فيليب باولي الذي لعب في ليون وها هو
يلعب حاليا ً في نادي كولونيا األلماني.
قدّم روش عرضا ً مصورا ً عن نادي ليون منذ تأسيسه
ومنافسته على لقب البطولة منذ  15سنة وحتى أيامنا
هذه وإح��رازه اللقب  7مرات واب��رز الالعبين الذين مروا
في تاريخ النادي وملعبه الجديد الذي يتسع لـ 58ألف
متف ّرج والذي سيفتتح العام المقبل لمناسبة بطولة األمم
األوروبية التي ستستضيفها فرنسا.

بنك بيروت بط ًال لك�أ�س لبنان لل�صاالت
ت ّوج بنك بيروت بلقب كأس لبنان لكرة القدم للصاالت بتغلبه على الجيش  ،1-5الخميس في المباراة
النهائية التي جمعتهما على ملعب إميل لحود بحضور األمين العام لالتحاد اللبناني جهاد الشحف ورئيس
لجنة الفوتسال سيمون الدويهي ورئيس لجنة الح ّكام جورج شاهين ،ورئيس المركز العالي للرياضة
العسكرية العميد الركن أسد الهاشم.
وسجل لبنك ب��ي��روت علي طنيش وال��ك��روات��ي ف�ل�ادان فيسيتش ( )2وي��اس��ر سلمان ( ،)2وللجيش
محمد أبو زيد.
وهذا هو اللقب الثالث لبنك بيروت هذا الموسم بعد األول في كأس السوبر على حساب الجيش أيضاً ،والثاني
في بطولة الدوري على حساب الميادين ،ليت ّوج موسما ً مثاليا ً بعدما عجز الموسم الماضي عن إحراز الثنائية،
إذ ذهب لقب الكأس إلى الصداقة الفائز على الجيش أيضا ً في المباراة النهائية.
وفي اختتام اللقاء أقيم حفل التتويج ليستلم فريق الجامعة األميركية للثقافة والتعليم كأس بطولة الدرجة
الثانية ،ثم ُقلّد الالعبون الميداليات وسلّم الدويهي كأس لبنان إلى كابتن الفريق الفائز حسن حمود .قاد
المباراة الحكمان خليل بلهوان وعبدالله غيث ،وحسن عبد ربه ميقاتياً ،وفادي القارح رابعاً.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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11

12
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1سوق شهيرة في القاهرة
2 .2من أنهر العالم الكبرى ،عتب علينا
3 .3خاصتي ،واحة في الحجاز
4 .4غ ّنجوا ،وهبا
5 .5رطبا بالماء ،مصيف لبناني
6 .6نصونكم ،عاصمة بوليفيا أعلى عاصمة في العالم
7 .7حرف عطف ،مدينة تركية ،جيد (باألجنبية)
8 .8لسعت ،األماني
9 .9بحيرة مالحة تتقاسمها أوزباكستان وكازاخستان،
نسيبي
1010أصبح طري الملمس والحركة ،رقدوا
1111يهدال الستار ،بلدة لبنانية
1212عملة آسيوية ،عطية ،إتهم

1 .1صحابي من القادة العرب
2 .2رئيس لبناني سابق ،ركيزة
3 .3ضمير متصل ،حرف أبجدي ،فيلسوف ومجاهد هندي
4 .4مدينة في المغرب ،يخفي األمر ،حرف نصب
5 .5حرف تمني ،أنوح ،ضمير منفصل
6 .6نقضت العهد ،بلدة لبنانية
7 .7فتل الحبل ،عائلة ،جزيرة بريطانية
8 .8من األلوان (باألجنبية) ،قرية ساحلية لبنانية
9 .9صارعنا ،مدينة قديمة في تركيا
1010بحر ،مدينة إيطالية ،حب
1111صوت الكلب ،الوالد ،ضمير متصل
1212للنداء ،من األشجار المعمرة ،والية أميركية
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،354967128 ،712485693
،193724856 ،968132574
،245698317 ،876351942
،589276431 ،437819265
621543789

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1برنس اوف ويلز  ) 2ريميني،
دوالي  ) 3ين ،راالي ،مان  ) 4دوالر،
لعنت  ) 5يلتما ،بنات  ) 6بالي،
رحمناه  ) 7ون ،وسادتي ،ان ) 8

رايناه ،رهيبا  ) 9ترد ،تنجو ،نكب
 ) 10بلدي ،لكما  ) 11بو ،اربد،
تمول  ) 12ارال ،اتان ،ري.
عموديا:
 ) 1بريدجبروت ،با  ) 2رينو،
ان ارب���ور  ) 3ن��م ،ليل ،ي��دل )4

س��ي��رال��ي��ون ،دال  ) 5ان����ارت،
ساتير  ) 6وي��ل ،م��راه��ن ،با ) 7
االحد ،جلدت  ) 8وديع ،متروك )9
يو ،نبنيه ،متن  ) 10المتنا ،ينام
 ) 11زال ،اهابك ،ور  ) 12ينبت،
نابولي.

 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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The Loft
ف �ي �ل��م رع � ��ب ب��ط��ول��ة ك���ارل
اورب��ان اخ��راج اري��ك ف��ان لوي.
م � ��دة ال� �ع���رض  108دق ��ائ ��ق.
( ،ABCك� ��ون � �ك� ��ورد ،الس
س ��ال� �ي� �ن ��اس ،س �ي �ن �م��ا سيتي،
سينمال ،فوكس).

Whiplash
فيلم دراما بطولة مايلز تيلر
من اخ��راج دامين شيزيل .مدة
العرض  107دقائق.)ABC( ,

Focus
فيلم ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة ويل
سميث من اخ��راج غلين فيكارا
وجون ريكو .مدة العرض 104
دقائق ،ABC( .كونكورد ،الس
س��ال �ي �ن��اس ،اب � ��راج ،سينمال،
فوكس).

Still Alice
فيلم درام ��ا بطولة جوليان
م�� ��وور م���ن اخ� � ��راج ري� �ش ��ارد
غ�ل�ازر وواش وستمورالند.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  101دق �ي �ق��ة.
( ،ABCفوكس).

Everly
ف �ي �ل��م رع� ��ب ب �ط��ول��ة سلمى
حايك من اخراج جو لينش .مدة
العرض  100دقيقة( .كونكورد،
اسباس ،سينمال ،فوكس).
Playing It Cool
فيلم رومانسي بطولة كريس
اي �ف��ان��ز م��ن اخ � ��راج جوستين
ري� � � ��ردون .م� ��دة ال� �ع ��رض 94
دقيقة( .سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

