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منفذية الطلبة الجامعيين ـ الالذقية في «القومي»
ّ
تنظم مباراة في ال�شطرنج لمنا�سبة عيد الت�أ�سي�س

بر�شلونة و�أتلتيكو للبقاء في دائرة المناف�سة ...والبافاري لح�سم لقب بطل الذهاب
مر�سيليا �أمام اختبار موناكو ...وال�شياطين الحمر لتعميق جراح ليفربول

أق��ام��ت ن��ظ��ارة ال��ع��م��ل وال��ش��ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة ف���ي م��ن��ف��ذي��ة الطلبة
الجامعيين ـ ال�لاذق��ي��ة ف��ي ال��ح��زب
السوري القومي االجتماعي ،وبالتعاون
مع االتحاد الرياضي (اللجنة الفنية
للشطرنج) ،دورة التأسيس الخامسة
للشطرنج ،ضمن فعاليات ونشاطات
العيد الـ 82لتأسيس الحزب.
افتتح ن��اظ��ر العمل ن��ظ��ام ّ
مخول
ال����دورة ال��ت��ي ش���ارك فيها قوميون
وم��واط��ن��ون ومجموعة م��ن الالعبين
الفتيان ،الذين تف ّوقوا في جوالت عدة.
حضر جولة اختتام الدوري المنفذ
ال��ع��ام دي��ب بوصنايع ،وق��د ف��از في
المركز األول جودت يونس بست نقاط،
وفي المركز الثاني ح ّل محمد علي بست
نقاط أيضاً ،والثالث وس��ام خير بك
بخمس نقاط ،والرابع الياس طوبال
بخمس نقاط ،وقد تعادل في المركز
ال��خ��ام��س ث�لاث��ة العبين م��ن الفئات
العمرية الصغيرة ،هم :ابراهيم عمران
وأح��م��د ع��م��ران ومحمد ب�لال ،ونالت
الالعبة مايا ع��م��ران ميدالية أصغر
مشاركة في هذه البطولة.
وف��ي نهاية ال���دوري ج��رى توزيع
ال��دروع وال��ك��ؤوس والميداليات على
الالعبين الفائزين.
بينما قام بتحكيم البطولة ك ّل من
الحكام :تيسير أحمد ،فيروز حسون،
قصي عمران وعبد الرحمن نقر.

حسن الخنسا

ثان للحكمة في بطولة لبنان لل�سلة
فوز ٍ
وكان العب الفائز األميركي تيريل ستوغلين ( 30نقطة)
أفضل مسجل في المباراة ،بينما كان العب الهومنتمن رشاد
ماكانتس ( 29نقطة) أفضل مسجل لفريقه.
مثل الهومنتمن جو فوغل وسيفاك كتانجيان وم��ارك
كورجيان وجيمي سالم وماثيو ديب ورافي خلويان والكندي
مايكل فرايزر واألميركي رشاد ماكانتس وماريو عبود.
مثل الحكمة إيلي رستم ودانيال فارس وجوليان خزوع
وإيلي اسطفان ورودري��غ عقل وهايك كوكجيان ،وتيريل
ستوغلين وبينيغار ديزموند وروبير بو داغر وفؤاد حيدر
وجو غطاس.
وتختتم الجولة الثانية اليوم بمباراة بين بيبلوس
والمتحد في قاعة الرئيس ميشال سليمان في جبيل.

افتتحت الجولة الثانية من الدوري اللبناني لكرة السلة،
بمباراة كانت صالة الهومنتمن في انطلياس مسرحا ً لها ،بين
صاحب الضيافة الهومنتمن ونظيره الحكمة ،وانتهت بفوز
متوقع لألخير بفارق  21نقطة وبنتيجة 15 – 15( 67 – 88
و 29 – 44و.)48 – 62
ويعد هذا الفوز الثاني للحكمة على التوالي بعد تغلبه على
الشانفيل في غزير ،بفارق  10نقاط  ،93 - 103فرفع أبطال
لبنان  8مرات ما بين  1994و 2004رصيدهم إلى  6نقاط في
صدارة الترتيب ،بينما هو التعثر األول للهومنتمن في موسمه
الثاني بين الكبار ،بعد فوزه في الجولة األولى على المتحد
في قاعة الصفدي في طرابلس بفارق  11نقطة  .-60 71وبه
صار وصيفا ً موقتا ً للحكمة وله أربع نقاط.

«الريجي» تك ّرم الخليل وفريق عمل «بيروت ماراثون»
ك � ّرم��ت الجمعية ال��ري��اض��ي��ة في
إدارة حصر التبغ والتنباك اللبناني
«ال��ري��ج��ي» رئيسة «جمعية بيروت
ماراثون» مي الخليل وفريق عملها على
النجاحات التي تحققت على صعيد
تنظيم سباق «مصرف لبنان  -بيروت
ماراثون» لعام  2014وعلى النشاطات
ال��ت��ي أقامتها الجمعية منذ تاريخ
تأسيسها ،وذل��ك ف��ي قاعة التدريب
اإلداري والمهني ف��ي المؤسسة في
الحدث.
ح��ض��ر االح��ت��ف��ال وزي����ر ال��ش��ب��اب
والرياضة عبد المطلب حناوي ممثالً
بمحمد ع��وي��دات ،مفوضة الحكومة
ميرنا باز ،رئيس بلدية الحدث جورج
عون وفاعليات.
بعد النشيد الوطني ودقيقة صمت
إجالال ً ألرواح شهداء الجيش اللبناني
والقوى األمنية ،رحبت رئيسة مصلحة
العالقات العامة في الريجي نهلة سليم
بالحضور ،ثم تلت برقية من رئيس
مجلس الوزراء تمام سالم معتذرا ً في
مضمونها ع��ن ع��دم الحضور بسبب
وجوده خارج لبنان ومعبرا ً عن امتنانه
وتقديره للمحتفى بها م��ي الخليل،
تالها رئيس الجمعية الرياضية رفيق
سبيتي م��ن � ّوه �ا ً بنشاطات جمعية

المركز السادس عشر ،علما ً بأن أي
تعثر قد يجعل ليون قريبا ً منه كونه
ال يتقدم عليه حاليا ً سوى بفارق 4
نقاط.
ك��م��ا ي���واج���ه ف��ري��ق ال��ع��اص��م��ة
ومرسيليا تهديدا ً من سانت إتيان
وبوردو اللذين يمران بمرحلة جيدة
وهما ال يتخلفان عن الصدارة سوى
بفارق  6و 7نقاط على التوالي.

بيروت ماراثون.
وبعد عرض فيلم وثائقي عن سباق
ماراثون بيروت ،تحدّث رئيس المدير
ال��ع��ام إلدارة حصر التبغ والتنباك
اللبنانية ناصيف س��ق�لاوي ق��ائ�لاً:
«إننا في إدارة الحصر قد أولينا ومنذ
زمن بعيد ،اهتماما ً خاصا ً بالرياضة،
فالجمعية الرياضية تأسست عام
 ،1957وذل��ك إيمانا ً م ّنا ومن الذين
سبقونا بأهمية وج��دوى هذا النشاط
اإلنساني ال��ذي ينعكس بممارسته
إيجابيا ً على ال��ف��رد بدنيا ً ومعنويا ً
وعملياً ،وعلى المؤسسة ككل باعتبارها
ج��زءا ً من المجتمع الذي يحيط بها».
وتابع« :كانت للجمعية أخيرا ً نشاطات
مميزة رفعت اسم الريجي على مستوى
لبنان كما على مستوى العالم العربي،
وآخرها المشاركة بفعالية في ماراثون
بيروت السنوي وغيرها من الرياضيات
المتنوعة» .أوضاف« :ماراثون بيروت
ب��ش��ه��ادة الجميع ه��و ض��وء يساهم
ف��ي مسح عتمة ال��ت��ش��رذم والتفتت
واالنقسام .نحن ندرك مدى الصعوبات
والعقبات التي جابهت وتجابه هذا
النشاط الواسع من التزامات مادية،
وح���اج���ات وت��رت��ي��ب��ات لوجستية
ومتابعة مستمرة وشبكة اتصاالت

وعالقات محلية وعربية وعالمية».
واختتم سقالوي مشيرا ً إل��ى «أن
ال���روح العالية التي تتمتع بها مي
الخليل شكلت ميزان الذهب الستمرار
هذه التظاهرة الجماهيرية الواسعة،
إذ استطاعت ب��إص��راره��ا وعزيمتها
وثقافتها أن تصل بهذا المهرجان إلى
أعلى مستوى وترفع اسم لبنان وتضعه
على األجندة الرياضية العالمية».
بدورها ألقت الخليل كلمة بدأتها
بتوجيه تحية إل��ى الجيش اللبناني
وأهل الشهداء ،ولفتت «إلى أن تكريم
اإلنسان هو تكريم للخالق» ،وقالت:
«سنظ ّل نركض لنعيش بسالم داخلي
ال��ذي هو القوة اإليجابية التي تنير
طريقنا وتقوينا ألن س�لام اإلنسان
يترجم إلى سالم األوط��ان» .وأشارت
«إل���ى م��ب��ادرة س��ق�لاوي ال���ذي تكفل
بتغطية نفقات إرسال عدائين هم عمر
عيسى من الجيش اللبناني ومصطفى
ح��رب من ن��ادي فينيقيا  -ص��ور إلى
معسكر ت��دري��ب��ي ف��ي أثيوبيا لرفع
قدراتهم التنافسية».
وف��ي نهاية الحفل ،سلم سقالوي
درع �ا ً تكريمية للخليل عربون تقدير
واح���ت���رام وال��ت��ي ب��دوره��ا ق��دم��ت له
ميدالية ماراثون بيروت.

انطلقت المرحلة الخامسة عشرة
م��ن ال���دوري اإلس��ب��ان��ي لكرة القدم
أمس بمواجهة حسمها الميرينغي
لمصلحته قبل أن يرحل إلى المغرب
للمشاركة ف��ي م��ون��دي��ال األن��دي��ة،
وب��ذل��ك أص��ب��ح الملكي يمتلك 20
فوزا ً متتالياً .ويدخل برشلونة للقاء
خيتافي منتشيا ً من فوزه الكبير في
دوري األبطال األوروبي على باريس
س��ان جيرمان الفرنسي ،ويسعى
ال��ب�لاوغ��ران��ا للمحافظ على مركز
الوصافة وفارق النقطتين مع غريمه
األزلي ريال مدريد.
ويسعى رج��ال دييغو سيميوني
إلى البقاء في دائ��رة المنافسة على
اللقب ال���ذي يحمله ،وذل���ك عندما
يستضيف األح��د فياريال .ويدخل
أتلتيكو م��دري��د اللقاء منتشيا ً من
ضمان تأهله إلى الدور الثاني لدوري
الكبار.
ويلتقي السبت أيضا ً قرطبة مع
ليفانتي ،وملقة مع سلتا فيغو ،على
أن يتواجه األحد إشبيلية الخامس
مع إيبار ،واسبانيول مع غرناطة،
وري��ال سوسيداد مع أتلتيك بلباو.
وتختتم ال��م��رح��ل��ة االث��ن��ي��ن بلقاء
ديبورتيفو ال كورونيا وإلتشي.
ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال��خ��ام��س��ة عشرة
من ال��دوري األلماني ،يلتقي بايرن
ميونيخ حامل اللقب مع أوغسبورغ
ف��ي م��ب��اراة يستطيع م��ن خاللها
البافاري حسم لقب الذهاب .من جهة
أخ��رى يسعى وصيف بطل ألمانيا
فولسفبورغ إلى مواصلة مالحقته
للبافاري عندما يلتقي مع بادربورن
ي��وم غ � ٍد على ملعب «فولكسفاغن
أرينا» .ويسعى دورتموند للخروج
من النفق المظلم الذي وضع نفسه
فيه هذا الموسم ،وذلك عندما يلتقي
هرتا برلين على ملعب األخير.
وم���ن ال��م��ؤك��د أن وض���ع ف��ي��ردر
بريمن ليس أفضل من دورتموند إذ
يقبع في المركز السابع عشر قبل
األخير بسبعة هزائم قبل أن يستقبل
هانوفر.
أما بالنسبة للكبير اآلخر هامبورغ
ال��ذي يقبع في المركز الثالث عشر
فيح ّل ضيفا ً على ف��راي��ب��ورغ ال��ذي
يحتل بدوره المركز السادس عشر.
ف��ي المرحلة الثامنة عشر من
ال��دوري الفرنسي ،يلتقي مرسيليا
في مواجهة صعبة مع إمارة موناكو،
ويسعى األول إل��ى ال��ف��وز م��ن أجل
االب��ت��ع��اد م��ن حامل اللقب باريس
سان جيرمان الذي يحل ضيفا ً على
جانغان.
في المباريات األخرى ،يلعب اليوم
باستيا مع رين ،ومونبلييه مع لنس،
ورينس مع إيفيان ،ولوريان مع متز،
على أن يلتقي يوم غ ٍد ليل مع تولوز.
تنطلق المرحلة السادسة عشرة
من ال��دوري اإلنكليزي بلقا ٍء يجمع
الشياطين الحمر وضيفه ليفربول،
ويسعى اليونايتد لتحقيق ف��وزه
السادس على التوالي وتعميق جراح
الريدز الذي فاز عليه ذهابا ً وإيابا ً في
الموسم الماضي.
وي���خ���وض م��ت��ص��در ال�����دوري
تشيلسي مباراة سهلة على ملعبه
ضد هال سيتي ،ويأمل تشيلسي في
استعادة نغمة االنتصارات بعد أن
مني بخسارته األول��ى هذا الموسم
األسبوع الماضي على يد نيوكاسل
.2-1
وف��ي المباريات األخ���رى ،يلتقي
بيرنلي مع ساوثهامبتون ،وكريستال
باالس مع ستوك سيتي ،وسندرالند

الدوري اإلنكليزي

من لقاء الشياطين الحمر والريدز في الموسم الماضي
مع ويستهام ،وويست بروميتش
ألبيون مع أستون فيال ،وسوانسي
سيتي مع توتنهام ،وإيفرتون مع
كوينز بارك رينجرز.

الدوري اإلسباني

يسعى برشلونة إل��ى المحافظة
على مركزه الثاني وفارق النقطتين
الذي يفصله عن غريمه ريال عندما
ي��ح � ّل ال��ي��وم ض��ي��ف�ا ً ع��ل��ى خيتافي
بمعنويات مرتفعة ج���دا ً بعد أن
ح��س��م أم���س ص��دارت��ه لمجموعته
في دوري أبطال أوروب��ا بفوزه على
ضيفه باريس س��ان جيرمان 1-3
بفضل ميسي وال��ب��رازي��ل��ي نيمار
واألوروغوياني لويس سواريز.
ويع ّول برشلونة في زيارته إلى
خيتافي على عبقرية ميسي مجددا ً
وذلك في ظ ّل تواصل مسلسل تألق
هذا الالعب األسطوري ال��ذي سجل
في المرحلة الماضية هاتريك قاد
به فريقه إلى فو ٍز ساحق على جاره
اس��ب��ان��ي��ول  .1-5وه���ذا الهاتريك
الـ 21لميسي والثالث في المباريات
الخمس األخيرة والثاني على التوالي
في الليغا بعد األول في مرمى إشبيلية
( ،)1-5وهي المرة األولى التي يحقق
فيها هذا اإلنجاز على ملعب كامب نو
منذ أي��ار  ،2012وقتها ثالثية في
مرمى ملقة وسوبر هاتريك في مرمى
اسبانيول.
وم��ن جهة أخ��رى ،يأمل أتلتيكو
م��دري��د حامل اللقب ال��ذي يتخلّف
بفارق  4نقاط عن جاره ريال المتصدر
ونقطتين عن برشلونة ،أن يبقى في
دائرة الصراع عندما يستضيف األحد
فياريال في المباراة األولى على أرضه
منذ مقتل أحد مشجعي ديبورتيفو
على هامش مباراة الفريقين في 30
من الشهر الماضي.
وح�����اول أت��ل��ت��ي��ك��و ال����ذي ضمن
ص���دارت���ه لمجموعته ف��ي دوري
األب��ط��ال بعد عودته بتعاد ٍل ثمين
من ملعب يوفنتوس اإليطالي ،أن
يبقي نفسه بعيدا ً من هذه الحادثة
المأسوية التي تسبب بها مشجعوه
المتعصبون لكنه ل��م يتخذ حتى
اآلن أي قرار رسمي بإقفال المنصة
ال��ت��ي ي��وج��د فيها ه���ؤالء وستكون
األنظار موجهة بالتالي إلى مدرجات
«فيسنتي كالديرون» لمعرفة كيف
سيتعامل الـ»روخيبالنكوس» مع
الوضع.
في المباريات األخرى ،يلعب اليوم

فالنسيا مع رايو فايكانو في مباراة
يسعى من خاللها األول إلى العودة
لسكة االنتصارات التي ح��اد عنها
في المراحل األربع األخيرة ما تسبب
بتراجعه إلى المركز الخامس.

الدوري األلماني

سيكون بايرن ميونيخ حامل اللقب
أمام فرصة حسم لقب بطل الذهاب
قبل مرحلتين على دخ��ول العطلة
الشتوية التقليدية ،وذل��ك عندما
يح ّل ضيفا ً على ج��اره أوغسبورغ
في مباراة صعبة اليوم في المرحلة
الخامسة عشر من الدوري األلماني.
ويتصدر فريق المدرب اإلسباني
جوسيب غوارديوال الترتيب بفارق 7
نقاط عن فولفسبورغ الثاني وبالتالي
ف����وزه ب��م��ب��ارات��ه م��ع أوغ��س��ب��ورغ
سيمنحه لقب بطل ال��ذه��اب للمرة
الثالثة على التوالي.
وي���دخ���ل ب���اي���رن إل����ى م���ب���اراة
أوغ���س���ب���ورغ ال����ذي ف���رض نفسه
مفاجأة الموسم باحتالله المركز
الثالث بفارق  12نقطة خلف ضيفه،
بمعنويات مرتفعة بعدما أنهى دور
المجموعات من مسابقة دوري أبطال
أوروبا بفو ٍز كبير على ضيفه سيسكا
موسكو الروسي (.)0-3
وال يبدو أن أحدا ً قادر على إيقاف
قطار ب��اي��رن محليا ً إذ أن��ه الفريق
الوحيد ال��ذي لم يذق طعم الهزيمة
هذا الموسم وهو سيسعى إلى فوزه
السادس على التوالي والثاني عشر
من أصل  15مباراة ،لكن المهمة لن
تكون سهلة أمام الفريق الذي أسقطه
الموسم الماضي على ه��ذا الملعب
( ،)1-0خصوصا ً أن صاحب األرض
ال���ذي يفصله ع��ن ج���اره العمالق
 60كلم قادم من أربعة انتصارات
ّ
يشق طريقه إلى
متتالية ما جعله
الطليعة في ثالث موسم له فقط في
دوري األضواء.
وم�����ن ج���ه���ة أخ��������رى ،ي��ب��ح��ث
فولسفبورغ بطل  2009عن البقاء
قريبا ً من بايرن عندما يستضيف
بادربورن األحد ،وهو مرشح للخروج
بالنقاط الثالث خصوصا ً أنه لم يذق
طعم الهزيمة بين جماهيره هذا
الموسم وهو فاز بجميع المباريات
ال��س��ت األخ��ي��رة ف��ي «فولكسفاغن
أرينا».
وب���دوره يسعى باير ليفركوزن
ال��راب��ع إل��ى تعويض خسارته في
المرحلة السابقة أمام بايرن ميونيخ

( )1-0عندما يتواجه م��ع ضيفه
بوروسيا مونشنغالدباخ السادس
في مباراة صعبة للغاية ،أما شالكه
ال��خ��ام��س ب��ف��ارق األه�����داف خلف
ليفركوزن فيستقبل كولن.
أما بالنسبة لبوروسيا دورتموند
الذي يعاني األم ّرين ،فيأمل مواصلة
الصحوة التي حققها في المرحلة
الماضية على ح��س��اب هوفنهايم
( ،)0-1وذلك عندما يح ّل ضيفا ً على
هرتا برلين اليوم بمعنويات جيدة
بعد أن تمكن م��ن المحافظة على
صدارته لمجموعته في دوري األبطال
بتعادله مع اندرلخت البلجيكي.
وم��ن ال��م��ؤك��د أن وض��ع ال��م��درب
يورغن كلوب سيزداد صعوبة في
حال الخسارة في العاصمة ،وذلك
ألن فريقه يقبع حاليا ً ف��ي المركز
ال��راب��ع عشر وب��ف��ارق نقطتين فقط
عن شتوتغارت متذيل الترتيب الذي
يح ّل بدوره ضيفا ً على ماينتس.

الدوري الفرنسي

سيكون مرسيليا المتصدر أمام
اختبا ٍر صعب عندما يح ّل ضيفا ً على
موناكو يوم غ ٍد في المرحلة الثامنة
عشرة من ال���دوري الفرنسي ،فيما
يسعى مطارده باريس سان جيرمان
حامل اللقب إلى تناسي خيبة سقوطه
في برشلونة عندما يح ّل ضيفا ً على
جانغان في اليوم ذاته.
ويتصدر مرسيليا الترتيب بفارق
نقطة فقط ع��ن س��ان جيرمان بعد
الخسارة التي مني بها أمام األخير
( )2-0في المرحلة الثالثة عشر،
ما يعني أن أي تعثر له في «لويس
ال��ث��ان��ي» سيتسبب ب��ت��ن��ازل فريق
المدرب األرجنتيني مارسيلو بييلسا
عن الصدارة.
وم���ن ال��م��ؤك��د أن مهمة الفريق
المتوسطي ل��ن ت��ك��ون سهلة أم��ام
موناكو المنتشي من تأهله إلى الدور
الثاني من دوري الكبار والساعي إلى
مواصلة استفاقته وتحقيق فوزه
الثالث على التوالي.
وم��ن جهة أخ���رى ،يسعى سان
جيرمان إلى تناسي خيبة هزيمته
األول�����ى ه���ذا ال��م��وس��م ف���ي جميع
المسابقات على ي ّد برشلونة ما تسبب
بتنازله عن ص��دارة مجموعته في
دوري األبطال لمصلحة الكاتالوني.
وم��ن المتوقع أال ي��واج��ه فريق
ال��م��درب ل���وران ب�لان صعوبة في
تخطي مضيفه جانغان القابع في

ستكون ال��ف��رص��ة سانحة أم��ام
مانشستر يونايتد لتعميق جراح
ج���اره ال��ش��م��ال��ي ل��ي��ف��رب��ول عندما
يستضيفه على ملعب أولد ترافورد
ضمن مباريات المرحلة السادسة
عشرة من الدوري اإلنكليزي.
ويسعى الشياطين الحمر إلى
ض��رب عصفورين بحج ٍر واح��د من
خالل الثأر لخسارته ذهابا ً وإيابا ً
الموسم الماضي أمام غريمه التقليدي
واالبتعاد منه بفارق  10نقاط.
ويريد مانشستر مواصلة سلسلة
انتصاراته في اآلونة األخيرة إذ فاز
في مبارياته الخمس على التوالي
وصعد إلى المركز الثالث معززا ً آماله
في احتالل مركز مؤهل إل��ى دوري
أبطال أوروب��ا الموسم المقبل وهي
البطولة التي غاب عنها هذا الموسم
للمرة األولى منذ أواسط التسعينات
بحلوله سابعاً.
وإل����ى ج��ان��ب ال��ب��داي��ة السيئة
لليفربول محليا ً إذ خسر  6مباريات
من أصل  15خاضها حتى اآلن ،فقد
خرج من ال��دور األول ل��دوري أبطال
أوروبا بسقوطه في ّ
فخ التعادل مع
بال  1-1على ملعبه ليكمل المشوار
في الدوري األوروبي.
ويستمر غياب األرجنتيني آنخل
دي م��اري��ا والهولندي دان��ي بليند
ول��وك ش��و ع��ن مانشستر وأضيف
إل��ى ه��ذه الالئحة المدافع العمالق
كريس سمولينغ بعد إصابته في
المحالب في المباراة األخيرة ضد
ساوثهامبتون.
ف��ي المقابل ،يخوض تشيلسي
مباراة سهلة على ملعبه ضد هال
سيتي .ومن المتوقع أن يشرك المدرب
جوزيه مورينيو الثالثي جون تيري
وإدين هازار وويليان الذين أراحهم
ضد سبورتينغ لشبونة.
وكان تشيلسي يتقدم بفارق كبير
عن أق��رب منافسيه لكن مانشستر
سيتي ف��از ف��ي م��ب��اري��ات��ه الخمس
األخيرة ليقلص الفارق إلى  3نقاط.
ويخوض سيتي المنتشي بتأهله
إل��ى ال��دور الثاني من دوري أبطال
أوروب����ا بعد أن ك��ان ف��ي وضعية
صعبة مباراة سهلة ب��دوره عندما
يح ّل ضيفا ً على ليستر سيتي.
وسيكون آرسنال مطالبا ً بالفوز
على نيوكاسل على ملعب اإلم��ارات
ف��ي ش��م��ال ل��ن��دن خ��ص��وص �ا ً بعد
خ��س��ارت��ه األس��ب��وع ال��م��اض��ي أم��ام
ستوك سيتي .3-2
وع��ل��ت أص���وات مطالبة بإقالة
المدرب الفرنسي آرسين فينغر حتى
أن��ه ق��وب��ل بعاصفة م��ن ص��اف��رات
االستهجان لدى صعوده إلى القطار
ف��ي ط��ري��ق ال��ع��ودة م��ن س��ت��وك إلى
لندن.
وخسر آرسنال ثالثا ً من مبارياته
الخمس األخ��ي��رة وق��د طالب العب
الوسط آرون رامسي زمالءه بالعودة
إلى نغمة االنتصارات محليا ً بقوله:
«لدينا أسبوع حافل في المباريات
وبالتالي يتعيّن علينا أن نبدأ بجمع
النقاط».
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1 .1بلدة لبنانية
2 .2واحة ليبية في محافظة سبها ،ذكر األفعى ،حدّث
3 .3قلب ،أنيس ،إله الخصب عند األكديين
4 .4راقبا عن كثب ،مدينة بلجيكية
5 .5حيوان مفترس ،جزيرة يونانية في أرخبيل سيكالد،
حرف أبجدي مخفف
6 .6شاهدت ،أحصي
7 .7لهوت ،أصبح طري الملمس ،يبسط
8 .8مدينة فرنسية ،يجيء
9 .9يقتربون من ،أعالم
1010م��رض ص��دري ،نهر في ال��والي��ات المتحدة ،حرف
نصب
1111أقرضي المال ،أخبرتم القصة
1212نهر صغير في لبنان ،نغ ّنج

1 .1كتلة جبلية كلسية جرداء في لبنان الجنوبي ،يقفال
الباب
2 .2من اسماء األسد ،طائر مغ ّرد
3 .3للنداء ،يمرنان ،اول نرافق
4 .4حانوت ،منطقة في وسط إيطاليا قديما ً هي توسكانا
اليوم
5 .5مدينة في جنوب فنلندا ،فقرة
6 .6شهر مصري ،يقرأ ،وجهة نظر
7 .7بلدة لبنانية ،وبّخي
8 .8كثير ،وقت وحين ،يهرب
9 .9خالف ضاق ،بلدة لبنانية
1010خالف يصغر ،منازل ،من االطراف
1111دعت بالويل ،متحارب
1212وشى ،أبي ،من الحشرات
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،142753869 ،567981243
،291435678 ،938246751
،683172594 ،475869312
،31627985
،759318426
826594137

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1س��ان برناردينو  ) 2امه،
مد ،واسته  ) 3حي بن يقظان ،وب
 ) 4لن ،ات ،فكتها  ) 5اامر ،يرم ،افل
"
 ) 6ل ل ،بادن ،يرقد  ) 7عرمون،

انام  ) 8ايدناهما ،امن  ) 9جحا،
هدد ،سا  ) 10اناله ،مالي  ) 11ان،
ريميني ،ند  ) 12رياق ،لي ،تسأم.
عموديا:
 ) 1ساحل العاج ،ار  ) 2امين
ال��ري��ح��ان��ي  ) 3ن��ه��ب ،م���دان ) 4

ن��ارب��ون ،ارق  ) 5رميت ،اناملي
 ) 6ندق ،يد ،همل  ) 7ظفرنامه،
ي ي  ) 8رواكم ،نادمن  ) 9دانت،
يا ،داي��ت  ) 10يس ،هارما ) 11
نتوافق ،مسينا  ) 12وهب ،لدينا،
دم.

 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 Last Stop
فيلم كوميدي بطولة بيتر ديويك
م��ن اخ ��راج تايلر ك ��وان( .فوكس،
 ،ABCالس ساليناس).

The Pyramid
فيلم رعب بطولة آشلي هينشاو
م��ن اخ ��راج غ��ري�غ��وري ليفاسور.
م��دة العرض  89دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).

Reclaim
فيلم دراما بطولة جون كوساك
من اخراج االن وايت .مدة العرض
 96دق�ي�ق��ة ،ABC( .كونكورد،
ابراج ،سيتي كوبلكس).

The Hunger Games:
Mockingjay
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة جنيفر
ل ��وران ��س م ��ن اخ � ��راج فرنسيس
ل � ��وران � ��س .م � ��دة ال � �ع� ��رض 123
دقيقة ،ABC( .ك��ون�ك��ورد ،الس
س��ال�ي�ن��اس ،غ��االك�س��ي ،سينمال،
فوكس).
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Men, Women, Children
فيلم كوميدي بطولة ادم ساندلر
من اخ��راج جاسون ريتمان .مدة
ال��ع��رض  119دق �ي �ق��ة،ABC( .
سينما سيتي ،اسباس ،فوكس).

4

Horrible Bosses 2
فيلم ك��وم �ي��دي ب�ط��ول��ة جنيفر
ان� �ي� �س� �ت ��ون م� ��ن اخ� � � ��راج س �ي��ان
انددرس .مدة العرض  108دقائق.
( ،ABCكونكورد ،سينما سيتي،
امبير ،ابراج ،فوكس).

