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م�ؤتمر �صحافي لتقديم العدائين المحترفين
في «م�صرف لبنان بيروت ماراثون »2014

قمة المرحلة ال�ساد�سة من الدوري اللبناني
ديربي بيروت ّ

العهد وال�صفاء بانتظار نتيجة الكال�سيكو بين النجمة والأن�صار
حسين غازي

من لقاء الديربي في الموسم الماضي
وه��و ن���ادي ش��ب��اب ال��غ��ازي��ة ،ال��ذي
حقق ف���وزان ف��ي أول جولتين من
ال��دوري على حساب األخ��اء األهلي
عاليه والسالم زغرتا ،ليعود بعدها
ويتلقى ثالثة هزائم متتالية ،وفي
حال خسارته ستتجمد نقاط الفريق
عند  6نقاط ،ما سيضعه في مناطق
الخطر .وتقام المباراة على أرضية
ملعب صور البلدي.
ويفتتح اليوم الثاني من الجولة
السادسة بمباراة لفريقين تعثرا في
الجولة الماضية ،فالراسينغ بيروت
تلقى هزيمة أم��ام المتصدر ن��ادي
ٍ
بهدف وحيد من دون رد ،وهو
العهد
يملك  7نقاط بعد فوزين وخسارتين
وتعادل واح��د ،وسيسعى سندباد
ال��ك��رة اللبنانية إل��ى الظفر بنقاط
يحسن موقعه في جدول
المباراة كي
ّ
الترتيب .فيما يدخل ن��ادي النبي

الشيت لقاءه هذا ،وكله أمل في محو
الصورة السيئة التي بدا عليها في
مباراته السابقة أم��ام األنصار بعد
أن مني بهزيمة منعته م��ن اعتالء
عرش الصدارة ،ويملك الفريق قوة
هجومية كبيرة ولكن على رغم ذلك
تلقت شباكه ع��دد األه���داف نفسه
التي سجلها ( 9أه���داف) ،ويتطلع
المدرب موسى حجيج للفوز والبقاء
ضمن المنافسة الفعلية على اللقب،
إذ إن جماهير النادي البقاعي تساند
الفريق دائماً ،وتطالبه بالفوز في كل
لقاء.
وعند الساعة الرابعة والنصف،
تنتظر جماهير المستديرة مباراة
القمة ،وكالسيكو الكرة اللبنانية بين
فريقي النجمة واألنصار ،إذ تكتسب
ِّ
المباراة أهمي ًة كبيرة ،بسبب تشارك
الفريقين عدد النقاط ،ويتقدم النبيذي

هيت  ،89-96وأورالندو ماجيك على
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ،89-91
وت��ورون��ت��و راب��ت��ورز على بوسطن
سلتيكس  ،107-110ومينيسوتا
تيمبروولفز على بروكلين نتس
 ،91-98وديترويت بيستونز على
نيويورك نيكس  ،95-98وشيكاغو
بولز عل ميلووكي باكس ،86-95
وممفيس غريزليز على فينيكس صنز
 ،91-102وساكرامنتو كينغز على
دنفر ناغتس  ،109-131وغولدن
ستايت ووريرز على لوس أنجليس
كليبرز .104-121

الجمهور اللبناني لمواكبة لطيفة يوم السباق.
وعبّرت الفنانة لطيفة عن سعادتها بهذه الدعوة ورأت
فيها تجربة تستحق االهتمام وأبدت إعجابها بلبنان البلد
الذي يمتاز شعبه بالحيوية والحياة ،وأشادت بتجربة
مي الخليل اإلنسانية والرياضية والتي استطاعت أن
تأخذ بلدها إلى مدى أوسع وأكبر من خالل هذا النشاط
على رغم كل الظروف والتحديات في لبنان وفي الدول
المحيطة.
كذلك كشفت عن حبها للبنان وللشعب اللبناني الذي
اعتاد مجابهة التحديات والتغلّب عليها وح ّول المعاناة
إلى أمل بالحاضر والمستقبل وبأنها تواقة لمالقاته يوم
السباق ولجعل هذا اليوم يوما ً للسالم والمحبة بين كل
األطياف.
وكان عقد االجتماع الفني وترأسه مدير السباقات في
الجمعية وسام ت ّرو وحضره أكثر من  140شخصا ً من
مسؤولي القطاعات إذ عرضت خطة السباق بصيغتها
النهائية وت ّمت مناقشة بعض الجوانب الفنية والتقنية.
ودعت جامعة سيدة اللويزة إلى الحضور والمشاركة
في المنتدى الذي ستعقده في حرم الجامعة عند الساعة
 7من مساء اليوم في مناسبة زيارة العداء األثيوبي هايلي
جبريسيالسي ،إذ سيشارك فيه عدد من الخبراء والمدربين
والمهتمين برياضة الركض وسباقات الماراثون.

ات من ال

اعتبر الالعب الفرنسي الشهير ليليان تورام أن «محاربة العنصرية هي عملية
معقدّة» ،مؤكدا ً أن «هوية اإلنسان ال تقتصر على لون بشرته أو معتقده أو جنسه».
جاء كالم الالعب الفائز مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم عام  1998وبلقب
كأس أوروبا عام  ،2000في مؤتمر صحافي عقده في بيروت.
وتطرق تورام إلى مضمون كتابه «النجوم السود» ،حيث أصر المدافع الفرنسي
على أن تغيير العقليات يم ّر بمساءلة جميع األفكار واألحكام المسبقة التي نتلقاها،
خصوصا ً أن اإلنسان كائن وبالتالي فإن الخوف من اآلخر ال يأتي بشكل طبيعي بل
يكتسبه من خالل الموروثات العائلية والمجتمعيّة.
توحد البشر
وتحدث تورام عن تجربته في ميدان كرة القدم ،معتبرا ً أن الرياضة ّ
ّ
بغض النظر عن اللون والعرق والدين ،خصوصا ً في هذا الزمن الذي أصبح العالم
بمثابة قرية صغيرة ،بفضل تطور وسائل االتصاالت والتواصل االجتماعي.
ويزور تورام اليوم مدينة جبيل للتعرف على معالمها األثرية ،حيث سيلتقي
بالطالب ويتشارك معهم مضمون كتابه الجديد ،على أن يجتمع مع أعضاء األندية
الرياضية في المدينة والعبي كرة القدم.

{ كشفت وسائل اإلع�لام اإلسبانية أن ريال مدريد
دعا الحكم المجري فيكتور كاساي إلى مأدبة عشاء
بعد المواجهة التي جمعت رجال كارلو أنشيلوتي أمام
ليفربول الثالثاء الماضي ،وك��ان كاساي هو المكلف
بإدارة المباراة بين الميرينغي والريدز في دوري أبطال
أوروبا.
ويعتبر كارلوس ميخيا دافيال من بين أبرز الحكام
السابقين في الساحة اإلسبانية وقاد قرابة  220مبارة
ِ
يخف أبدا ً عشقه لريال مدريد وفي عام
في الليغا ولم
 2009بدأ يعمل مع النادي الملكي كمندوب تحكيمي.
ول��دى وص��ول ك��اس��اي إل��ى المطعم التقى بمدافع
مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند والذي هو
اآلخر كان موجودا ً في المطعم نفسه ويجلس على
طاولة قريبة.
{ اعتبر ماتياس زامر ،المدير الرياضي لفريق بايرن
ميونيخ ،أن الهولندي آريين روبن الجناح الطائر للعمالق
البافاري في مستوى كريستيانو وميسي نفسه ويُقارن
بهما ،مؤكدا ً أنه العب من الطراز العالمي ويستحق ذلك
بعد األداء الكبير الذي يقدمه في الفترة األخيرة.
روب��نُ ،يعَد من أهم الالعبين في بايرن ميونيخ في
السنوات األخيرة ،وفي الموسم الماضي قدّم أداء ممتازا ً
مع البايرن أكمله بكأس عالم كبير مع منتخب بالده
هولندا ،ما جعل زامر يتحدث وينعته بأنه من أفضل
الالعبين على مستوى العالم.
يذكر أن روبن قد سجل حتى اآلن مع بايرن ميونيخ
في هذا الموسم  6أهداف في كل المسابقات.

عامل

الخ�سارة الثالثة لكليفالند كافالييرز
مني كليفالند كافاليررز بخسارته
الثالثة هذا الموسم في أربع مباريات
بسقوطه أمام يوتا جاز 100-102
ضمن دوري ك��رة السلة األميركي
للمحترفين.
سجل غوردون هايوارد سلة الفوز
في الثانية األخيرة من المباراة بعد
أن ظ��ن ل��وب��رون جيمس بأنه منح
التعادل لفريقه  100-100وفرض
وقتا ً إضافياً.
وك���ان جيمس ع��اد إل��ى صفوف
كليفالند ه���ذا ال��ص��ي��ف ب��ع��د أرب��ع
سنوات قضاها في صفوف ميامي
هيت ،حيث أحرز معه اللقب مرتين.
وق��د سجل في سلة يوتا  31نقطة
واكتفى بأربع تمريرات حاسمة.
وع��ن الصعوبات التي يواجهها
فريقه في مطلع الموسم الحالي قال
جيمس« :لم ُتبنى بناء روما في يوم
واح��د ،وبالتالي نحتاج إلى بعض
الوقت».
وحقق المخضرم تيم دنكان فوزه
الرقم  900في الدوري األميركي عندما
قاد فريقه سان أنطونيو سبيرز إلى
الفوز على أتالنتا هوكس .92-94
وسجل دنكان ( 38عاماً)  17نقطة
ونجح في  13متابعة .وأشاد مدرب
س��ان أنطونيو غ��ري��غ بوبوفيتش

تعقد جمعية بيروت ماراثون عند الساعة  11قبل ظهر
اليوم مؤتمرا ً صحافيا ً في فندق النكستر – بالزا الروشة
وذلك لتقديم قائمة أسماء العدائين والعداءات األجانب
ذوي النخبة والمشاركين في سباق مصرف لبنان بيروت
ماراثون لعام  2014الذي يقام األحد المقبل.
ويحضر المؤتمر العداء األثيوبي األسطوري هايلي
جبريسيالسي ال��ذي وجهت له الدعوة من قبل جمعية
بيروت ماراثون ليكون ضيف هذا الحدث إذ سيكون على
موعد مع ممثلي المؤسسات اإلعالمية الراغبة في إجراء
مقابالت صحافية معه فور انتهاء وقائع المؤتمر.
ووص��ل��ت ظهر أم��س ضيفة السباق الفنانة لطيفة
التونسية ،حيث أعد لها استقبال في صالون الشرف
لمطار بيروت الدولي وتقدم حضوره رئيسة جمعية
ب��ي��روت م��اراث��ون م��ي الخليل ون��ائ��ب رئيس الجمعية
العميد المتقاعد حسان رستم والمسؤول عن المنسقين
والمنسقات ل��دى الجمعية بشير السقا والمستشار
اإلعالمي حسان محيي الدين .وفي كلمة في المطار رحبت
الخليل بالفنانة لطيفة وشكرت لها تلبية الدعوة وأشارت
إلى أن هناك عالقة تكاملية بين الرياضة وكل القطاعات
األخرى بما فيها الثقافة والفن .وأملت أن تكون شراكة
بين بيروت ماراثون وجمعية لطيفة الخيرية حيث هناك
تجربة ناجحة مع الجمعيات الخيرية في لبنان ودعت

تورام :هوية الإن�سان
ال تقت�صر على لون ب�شرته

دوري كرة ال�سلة الأميركي للمحترفين

بنجم الفريق بقوله «تيم يلعب دائما ً
للفوز ،هذا ما يميزه عن غيره».
وحقق واشنطن وي����زادرز ف��وزه
الرابع على التوالي إثر تغلبه على
إنديانا بيسرز  94-96بعد التمديد
بفضل  31نقطة لالعبه ج��ون وول
ال��ذي أض��اف  10تمريرات حاسمة
وست متابعات.
وتأثر بيسرز بغياب بول جورج
وج���ورج هيل وديفيد وس��ت ورود
ستاكي.
ف���ي ال���م���ب���اري���ات األخ�����رى ف��از
ت��ش��ارل��وت ه��ورن��ت��س على ميامي

على الفريق األخضر بالترتيب بفارق
األه��داف فقط .وسيشهد هذا اللقاء
ندّية كبيرة ،إذ سيشتعل ملعب صيدا
البلدي ،وبخاصة بعد عودة األنصار
صاحب التاريخ الحافل باإلنجازات
إل���ى م��ك��ان��ه ال��م��ع��ت��اد م��ع األن��دي��ة
المنافسة على اللقب ،ويعول مدرب
الفريق األخضر زوران بيزيتش على
القناص المشاكس أب��ي��دي برنس
الذي استطاع حسم غالبية مباريات
فريقه ،فيما سيكون لمحمد عطوي
دور كبير في صناعة اللعب والتسديد
من بعيد ،إلى جانب المهاجم العائد
للتسجبل محمود كجك والظهير
المتألق حمزة عبود .وحقق األنصار
في الجولة المنصرمة ف��وزا ً صعبا ً
على حساب نادي النبي شيت ،على
رغم األداء الرائع الذي قدمه الفريق
على أرضية ملعب صعبة.

وفد الجمعية أثناء استقبال الفنانة لطيفة

منوع

تفتتح يوم غ ٍد الجولة السادسة
من دوري ألفا اللبناني لكرة القدم،
حيث تقام مباراتان فقط لتستكمل
باقي اللقاءات األحد المقبل.
في المباراة األول��ى ،يواجه نادي
طرابلس فريق شباب الساحل ،فاألول
استطاع ف��رض ت��ع��اد ٍل سلبي على
الصفاء في الجولة الماضية ،ويحتل
المركز السابع في الترتيب برصيد 7
نقاط ،ولذك يسعى إلى الفوز بالنقاط
الثالثة ك��ي يصبح أق��رب م��ن فرق
المقدمة .أما شباب الساحل وعلى
رغم البداية المتعثرة في ال��دوري،
وتلقيه ث�لاث خسائر مقابل تعادل
وفوز فقط ،فيدخل المباراة منتشيا ً
بالفوز الكبير الذي حققه على نادي
التضامن ص��ور ،ما يفتح الفرصة
أمامه لالبتعاد من مناطق الهبوط،
إذ إن الفريق في المركز ما قبل األخير
في الترتيب ،وكان الساحل قد قدم
أدا ًء هجوميا ً في مباراته السابقة،
واستطاع تسجيل ثالثية نظيفة،
واأله���م أن شباكه ل��م تهتز ،األم��ر
الذي عانى منه الفريق في مبارياته
السابقة .وفي حال فوزه سيتساوى
بعدد النقاط مع خصمه المباشر.
أم��ا ال��م��ب��اراة الثانية وال��ت��ي قد
ت��ك��ون مفصلية ل��ف��ري��ق التضامن
ص���ور ،ص��اح��ب المركز األخ��ي��ر في
البطولة ،وال��ذي لم يتعود احتالل
مراكز متأخرة ،فسفير الجنوب أثبت
في المواسم الماضية أنه ن��ا ٍد كبير
وعريق ،ورغم ذلك لم يشفع التاريخ
له ،فقد تعرض لخمس خسائر مقابل
تعادل يتيم ،األمر الذي يفرض على
الالعبين والجهاز الفني تقديم كل
ما يمكن تقديمه ،إذ ال بديل من الفوز
تحت شعار «الموت إما الحياة» وهو
ما رفعته جماهير النادي الجنوبي.
أما الخصم فهو أيضا ً ابن الجنوب

أم���ا ب��ط��ل ال������دوري ف���ي السنة
الماضية ،فيدخل اللقاء متسلحا ً
بحنكة ثيو بوكير الذي ي ّتبع أسلوب
ال��ت��م��ري��ر ال��ق��ص��ي��ر وال��س��ري��ع بين
الالعبين ،ويعتمد المدرب األلماني
على اختراقات سي الشيخ وخالد
تكجي ،وعلى الرسام عباس عطوي
في وس��ط الملعب لصناعة اللعب
واإلم���داد الهجومي ،فيما سيشكل
«الجرافة» البشرية السينا سورو
الخطورة على المرمى.
في المباراتين المتبقيتين ،يلعب
العهد على أرضه وأمام جمهوره مع
نادي األخ��اء األهلي عاليه ،ويطمح
النادي األصفر لمتابعة االنتصارات،
والبقاء في الصدارة ،وقدم الفريق في
الجولة الماضية مباراة جيدة أمام
الراسينغ ،إذ تمكن العبوه من صناعة
ال��خ��ط��ورة على ال��م��رم��ى ،ويحسب
له عدم تلقي شباكه أهدافا ً كثيرة.
أما خصمه النادي األحمر فليس هو
األخ���اء ال��ذي عهدناه ف��ي المواسم
ال��س��اب��ق��ة ،إذ ب��دأ ب��داي��ة مترنحة،
ويحتل المركز العاشر ،ويجب عليه
تحقيق نتيجة إيجابية لتفادي
منطقة الهبوط ،ويعول الفريق على
م��ه��ارات الالعب جوزيل والمهاجم
حسين طحان.
أما المباراة األخيرة ،تجمع الصفاء
ال���ذي يملك  10ن��ق��اط أي��ض��اً ،وقد
ضيع الفريق فرصة اعتالء القمة في
الجولة الماضية بعد تعادله سلبا ً
أم��ام طرابلس ،وسيسعى الفريق
للفوز كي يبقى في الخط الصحيح
نحو استعادة اللقب الذي حققه في
موسمي  2012و .2013أما الخصم
العنيد ن��ادي السالم زغرتا ،والذي
يوجد ف��ي المركز الثامن ويملك 7
ن��ق��اط ،ه��و ب���دوره يسعى لتحقيق
نتيجة إيجابية ،لتحسين موقعه
في الترتيب بعد التعادل األخير أمام
األخاء.

{ تقدم ويلي سانيول المدير الفني لفريق بوردو ،الذي
ينافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم ،باالعتذار عن
تسببه في شعور العديد من األفراد بـ»الصدمة والضرر
واإلهانة» عقب التصريحات التي أدلى بها والتي شكك
خاللها في ذكاء الالعبين األفارقة.
وأكد سانيول خالل مؤتمر صحافي أن تصريحاته،
كان المقصود بها «الذكاء التكتيكي» لالعبين ،وليس
قدراتهم الذهنية والتي قد ُف ّسرت «بأي حال من األحوال»
بشكل يعكس تفكيره.
وقال سانيول« :إن ما يميز ما يمكن أن أصفه بالالعب
األفريقي النمطي هو أن��ه ليس باهظ الثمن ومستعد
للهجوم بشكل عام كما أنه قوي في الملعب .ولكن كرة
القدم ال تقتصر على ذلك فحسب ،فهي تعتمد على الخطط
الفنية والذكاء واالنضباط .وكالعب أنت بحاجة لكل
ذلك».
ودان العديد م��ن الالعبين األف��ارق��ة تصريحات
سانيول ،وكان من أبرزهم زميله السابق في المنتخب
الفرنسي ليليان ت��ورام .وأكد ت��ورام لمحطة «يوروب
 »1اإلذاعية الفرنسية أنه شعر «بالصدمة وخيبة
األمل» بعد تصريحات زميله السابق بمنتخب فرنسا
والفائز بمركز الوصيف في بطولة كأس العالم 2006
بألمانيا.
ودانت منظمة مناهضة العنصرية في فرنسا «إس أوه
إس ريسيزم» التصنيف الحاد من قبل سانيول لالعبين
السود و»الشماليين» وفقا ً لقوتهم البدنية وذكائهم،
ووصفته بأنه «عنصرية صريحة ضد السود» وطالبت
بمعاقبة المدرب الفرنسي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1من أعظم شعراء إيطاليا ومن رجاالت األدب العالمي
2 .2بلدة لبنانية ،يصارعا
3 .3عاصمة مالي على النيجر ،يكمل العمل
4 .4مدينة تركية ،أضع الكحل في العين
5 .5أداة جزم ،متشابهان ،من األطراف ،غير مطبوخ
6 .6أمل ،أودية ،هدم البناء وسواه باألرض
7 .7أجمع الثمر ،جمعت عن األرض
8 .8فلوس ،ملكة تدمر العربية
9 .9ماركة حليب ،قمار
1010حرف أبجدي مخفف ،يمرنوا ،طريقة
1111غير المتزوج ،ألزم باألمر
1212من أنواع التوابل ،أداة إحدى الحواس ،مذهب

1 .1ممثل سوري عريق ،رجع عن المعصية
2 .2خبز يابس ،يضجر ،أحصل عليه
3 .3أعلى قمة في غينيا ،دول��ة أفريقية ،ح��رف أبجدي
مخفف
4 .4مدينة جزائرية ،منازل
5 .5مرفأ أميركي في فرجينيا
6 .6أول أكتب ،سهل ،جزء من أربعة
7 .7ليعيدا األمر ،منح
8 .8من األلوان (باألجنبية) ،مدينة سورية ،مدينة تركية
9 .9متشابهان ،ركيزة ،من أنواع الطائرات الحربية
1010ضعيف ،أرشداه ،مناص
1111يختبركم ،أنحت القلم
1212رجائي ،توبخ
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،896142537 ،175693482
،984365271 ،342857619
،517284963 ،623719854
،739526148 ،461978325
258431796

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1باولو كويلو  ) 2روسيا،
ج��واري��ر  ) 3اس���ام ،ي��د ،ب��در ) 4
داردانس ،اي  ) 5يبت ،بونو ،اعد
 ) 6اليسار ،راس  ) 7سو ،ادسه،

نس  ) 8داعبنا ،مات  ) 9ناقدا،
مكلالت  ) 10ان���ا ،لياليه ) 11
برمانا ،ايم  ) 12املدان ،برمنا.
عموديا:
 ) 1بر الياس ،نازا  ) 2اوس،
ب��ل��ودان  ) 3وس��ادت��ي ،اقابل ) 4

ليما ،ساعد ،رد  ) 5وا ،ربا ،بالما
 )6يدوران ،يان  ) 7وجدان ،دامان
 ) 8يو ،ن��ورس ،كالب  ) 9البس،
اهملي  ) 10ورد ،اس ،الهام )11
ي��راع ،نتأ ،ين  ) 12م��ر ،ي��درس،
تاما.

 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 Judge
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب �ط��ول��ة روب� ��رت
دون ��ي م��ن اخ� ��راج داي �ف��د دوبكن.
مدة العرض  141دقيقة،ABC( .
ك��ون�ك��ورد ،امبير ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).

The Boxtrolls
ف��ي��ل��م ت� �ش ��وي ��ق ب� �ط ��ول ��ة بين
كينغسلي من اخراج غراهام انابل.
م��دة ال�ع��رض  97دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

John Wick
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ادري� ��ان
باليكيمناخراجتشادستاهلسكي.
مدة العرض  101دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب ��راج ،سينمال،
غاالكسي ،سينما سيتي).

Love, Rosie
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي ب �ط��ول��ة س��ام
كالفلين من اخراج كريستيان ديتر.
مدة العرض  102دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

The Boxtrolls
فيلم دراما بطولة بين كينغسلي
م��ن اخ � ��راج غ ��راه ��ام ان ��اب ��ل .مدة
ال � �ع� ��رض  97دق� �ي� �ق ��ة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).
Fury
فيلم درام � ��ا ب�ط��ول��ة ب���راد بيت
من اخ��راج دايفد اي��ار .مدة العرض
 143دقيقة( .ابراج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

