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الدوريات الأوروبية في كرة القدم

بر�شلونة و�أتلتيكو لالقتراب من الميرينغي ...ومر�سيليا لإنهاء العام في ال�صدارة
حسن الخنسا

الدوري الفرنسي

تنطلق الجولة السادسة عشرة من بطولة
الدوري اإلسباني لكرة القدم ،بغياب المتصدر
ري���ال م���دري���د ،وي��س��ع��ى ال��غ��ري��م التقليدي
للميرينغي برشلونة لالستفادة من غياب األول
اليوم عن منافسات الليغا ليضيق الفارق الذي
يفصله عنه إلى نقطة واحدة بترتيب المسابقة
لهذا الموسم ،وذلك عن طريق الفوز على ضيفه
قرطبة في ملعب «كامب نو».
ويشارك ريال مدريد حاليا ً في بطولة كأس
العالم لألندية في المغرب ،محاوال ً المحافظة
على سجل انتصاراته المذهل الذي يمتد إلى 21
مباراة متتالية وهو ما سيسعاده في إحراز لقب
بطل العالم أيضاً.
وتم تأجيل مباراة الملكي المقررة باألسبوع
 16من المسابقة المحلية أمام إشبيلية إلى
الرابع من كانون الثاني المقبل .وبفضل سلسلة
انتصاراته المتتالية ،يتصدّر الميرينغي ترتيب
الدوري متقدّما ً بفارق أربع نقاط أمام برشلونة،
وهو ما سيسعى الفريق الكاتالوني لتغييره
اليوم.
وتتركز األن��ظ��ار أي��ض�ا ً على لقاء أتلتيكو
وأثلتيك بلباو في سان ماميس ،ويضع رجال
دييغو سيميوني ال��ف��وز نصب أعينهم ألن
اإلخفاق سيضعه في حالة ال يحسد عليها بعد
تع ّثره في الجولة الماضية وخسارته أمام
ٍ
بهدف من دون ردّ.
فياريال

العديد من التغييرات هذا الموسم ،بداية من
المدرب .ولكنني أعتقد أننا نسير في الطريق
الصحيحة».
ال يعاني برشلونة من أية حاالت إصابة بين
صفوفه خصوصا ً بعد تعافي نيمار الذي أفقد
برشلونة حماسه وجرأته أمام خيتافي بشدّة.
أم��ا فالنسيا فيحاول الحفاظ على مركز
متقدّم في ترتيب البطولة لكي يتأهل إلى بطولة
أوروبية الموسم المقبل ،وسيخوض مباراة
صعبة اليوم أيضا ً أمام إيبار ،علما ً بأن الفريق
يحتل حاليا ً المركز الخامس في الليغا برصيد
 28نقطة.
وان��ط��ل��ق��ت م��ن��اف��س��ات ال��ج��ول��ة الـ 16من
الليغا بمواجهة سيلتا فيغو وألميريا أمس،
بينما تستكمل اليوم بلقاءات ليفانتي وريال
س��وس��ي��ي��داد ،وراي���و فايكانو وإس��ب��ان��ي��ول،
وبرشلونة أم��ام قرطبة ،وفالنسيا مع إيبار.
ويلتقي ي��وم غ�� ٍد ديبورتيفو الك��ورون��ي��ا مع
ف��ي��اري��ال ،بينما يستضيف غ��رن��اط��ة فريق
خيتافي ،وسيح ّل ماالغا ضيفا ً على إلتشي ،فيما
ستختتم الجولة باللقاء المنتظر بين أتلتيكو
مدريد وأثلتيك بلباو.

الدوري اإلسباني

يستضيف ملعب «س���ان ماميس» األح��د
المقبل أبرز مواجهات الجولة الـ 16من بطولة
الدوري اإلسباني لكرة القدم كما أنه آخر لقاء في
الليغا خالل العام الحالي ،والذي سيجمع بين
أتلتيكو مدريد وأثلتيك بلباو.
وال يرغب األرجنتيني دييغو سيميوني
مدرب أتلتيكو في المزيد من األخطاء خالل لقاء
الفريق الباسكي .ويعد سان ماميس من أكثر
المالعب صعوبة على أي فريق ،ولكن أتلتيكو
حقق نتائج جيدة فيه خالل العقد األخير فقد
فاز في خمس لقاءات من إجمالي عشرة ،وهي
إح��ص��اءات ال ت��ع� ّد سيئة على اإلط�ل�اق عند
الحديث عن ملعب صعب.
ويخوض أثلتيك ه��ذه المباراة وه��و يضع
نصب عينه حصد العالمة الكاملة من أجل
تحسين م��رك��زه ،إذ يح ّل ع��اش��را ً برصيد 19
نقطة ،بينما ال يزال يطمح في أن يحجز مقعدا ً
في أية بطولة أوروبية خالل الموسم المقبل.
ويسعى برشلونة لالستفادة م��ن غياب
المتصدر ريال مدريد عن منافسات الليغا في
الوقت الراهن ليضيق الفارق الذي يفصله عنه
إلى نقطة واحدة بترتيب المسابقة لهذا الموسم،
وذلك عن طريق الفوز على ضيفه قرطبة بملعب
«كامب نو».
وق��ال صانع أل��ع��اب برشلونة المخضرم
تشافي« :ال يسعنا التفريط ف��ي أي��ة نقطة
أخرى» .وأضاف« :تعادلنا السلبي في خيتافي
ال يعني اآلن سوى أننا علينا أن نح ّقق الفوز تل َو
اآلخر لو كنا نريد اللحاق بريال مدريد ...جرت

الدوري األلماني

انطلقت المرحلة السادسة عشرة من الدوري
األلماني أمس بلقا ٍء جمع البافاري ومضيفه
ماينتس.
وتستكمل اليوم بلقاءاتٍ عدة أبرزها لقاء
فولفسبورغ الذي يسعى إلى إنهاء العام بأفضل
طريقة من خالل العودة إلى سكة االنتصارات
التي ح��اد عنها ف��ي المرحلتين السابقتين
(ت��ع��ادالن م��ع ب���ادرب���ورن  1-1وب��وروس��ي��ا
دورتموند  ،)2-2وذلك عندما يستضيف كولن.
وبإمكان فولفسبورغ أن يكون مطمئنا ً على
إنهاء العام وه��و في المركز الثاني إذ يتقدم
ب��ف��ارق أرب���ع ن��ق��اط ع��ن مالحقيه بوروسيا
م��ون��ش��ن��غ�لادب��اخ وب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن اللذين
يخوضان اختبارين صعبين للغاية أم��ام
أوغسبورغ وإنتراخت فرانكفورت على التوالي.
ويأمل شالكه الخامس تع ّثرهما من أجل

االنقضاض على المركز الثالث لكن عليه أيضا ً
أن يخرج فائزا ً من مواجهته مع ضيفه هامبورغ
ال��ذي يأمل أن ينهي العام وفي جعبته ثالث
نقاط إضافية تبعده أكثر من منطقة الخطر التي
تهدّد «الكبيرين» بوروسيا دورتموند ومضيفه
فيردر بريمن قبل مواجهتهما اليوم ،إذ يقبع
األول في المركز السادس عشر برصيد  15نقطة
والثاني في المركز الثامن عشر األخير برصيد
 14نقطة.
وف��ي ال��م��ب��اري��ات األخ����رى ،يلعب السبت
شتوتغارت مع بادربورن ،واألحد هرتا برلين
مع هوفنهايم ،وفرايبورغ مع هانوفر.

الدوري اإليطالي

في المرحلة السادسة عشرة من ال��دوري
اإليطالي ،يلتقي روم��ا الوصيف مع إي سي
ميالن السادس اليوم في اختبا ٍر صعب.
ويمني روم���ا النفس بمواصلة صحوته
والحفاظ على األق��ل على ف��ارق النقطة التي
تفصله ع��ن ي��وف��ن��ت��وس ،وس��ي��ت��اب��ع م��درب��ه
الفرنسي رودي غارسيا المباراة من المدرجات
بعدما قررت لجنة العقوبات في دوري الدرجة
األولى إيقافه مباراتين.
وال تختلف حال ميالن ،شريك نابولي في
المركز السادس ،عن روم��ا حيث يأمل رجال
المدرب فيليبو إينزاغي في مواصلة الصحوة
لالنقضاض على المركز الثالث خصوصا ً أن
نقطتين فقط تفصالنه ع��ن الثالثي التسيو
وسامبدوريا وجنوى.
ويسعى ميالن إلى االرتقاء إلى المركز الثالث
ولو موقتاً ،كونه يلعب قبل  24ساعة من التسيو
وسامبدوريا وجنوى ،حيث يح ّل األول ضيفا ً
على إنتر ميالن ال��ح��ادي عشر ،ويستضيف
الثاني أودينيزي التاسع ،ويح ّل الثالث ضيفا ً
على تورينو الخامس عشر األحد المقبل.
ويلعب السبت أيضا ً ساسوولو الثاني عشر
مع تشيزينا التاسع عشر قبل األخير .ويلتقي
األحد فيرونا الثالث عشر مع كييفو السابع عشر،
وأتاالنتا السادس عشر مع باليرمو العاشر،
وفيورنتينا الثامن مع إمبولي الرابع عشر.

يسعى مرسيليا إلى إنهاء عام  2014في
الصدارة عندما يتواجه يوم غ ٍد مع ضيفه ليل
في المرحلة التاسعة عشر ،األخيرة ذهاباً ،من
ال��دوري الفرنسي ،فيما سيكون باريس سان
جيرمان حامل اللقب متربّصا ً له عندما يتواجه
بدوره مع ضيفه مونبلييه.
وك��ان بإمكان فريق ال��م��درب األرجنتيني
مارسيلو بييلسا أن يضمن الصدارة في 2014
لو أحسن استغالل الهزيمة األولى التي مني بها
سان جيرمان أمام مضيفه جانغان ( ،)1-0لكن
النادي المتوسطي سقط بعد ساعات معدودة
في اإلمارة أمام مضيفه موناكو بالنتيجة ذاتها
ليبقى ف��ارق النقطة الفاصلة بين الغريمين
التقليديين قبل مرحلة دخول عطلة األعياد.
وم��ن المؤكد أن مرسيليا سيقدم كل ما لديه
لكي يع ّوض الهزيمة الرابعة له ه��ذا الموسم
عندما يستضيف ليل في م��ب��اراة ليست سهلة
على اإلط�لاق على رغم األداء المتواضع لضيفه
هذا الموسم ،إذ يقبع حاليا ً في المركز الثاني عشر
برصيد  21نقطة وبفارق  17نقطة عن منافسه
المتصدر ،خصوصا ً أن صاحب األرض لم يفز على
ضيفه في المواجهات الثالث األخيرة بينهما.
ويأمل سان جيرمان أن يقدّم ليل المستوى
ال��ذي ظهر عليه بمواجهة حامل اللقب قبل
ثالث مراحل ( )1-1من أجل أن يمنحه فرصة
انتزاع الصدارة ،لكن على رجال المدرب لوران
بالن أن يستعيدوا أوال ً معنوياتهم المهزوزة
بعد هزيمتين أمام برشلونة اإلسباني ()3-1
في دوري أبطال أوروب��ا ثم جانغان ()1-0
الذي ألحق بنادي العاصمة هزيمته األولى في
الدوري هذا الموسم.
ومن المتوقع أال يواجه حامل اللقب صعوبة
في تخطي مونبلييه الذي سيتواجه مع مرسيليا
أيضا ً في مباراته األولى للعام الجديد ،خصوصا ً
أن ضيفه يحتل المركز الثامن ولم يذق طعم
الفوز في الدوري على نادي العاصمة منذ 15
أيار  1-3( 2010في بارك دي برينس) لكنه
خرج في بداية العام الحالي من ال��دور الـ16
لمسابقة الكأس بالفوز عليه في معقله .1-2
وعلى فريق بالن أن يقدم مستوى أفضل من
ذلك ال��ذي أظهره ضد أجاكسيو (من الدرجة
الثانية) في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس
الرابطة ،حيث اضطر لتعويض تخلفه باكرا ً من
أجل الخروج فائزا ً  1-3في مباراة غاب عنها
العبون مثل السويدي زالت��ان إبراهيموفيتش
لكن شارك فيها آخرون «كبار» مثل البرازيلي
دافيد لويز واألوروغوياني إدينسون كافاني
الذي سجل هدف التعادل في الشوط الثاني.
وتتجه األنظار في هذه المرحلة إلى المواجهة
المرتقبة يوم غ ٍد بين ليون الثالث ومضيفه
ب��وردو الرابع في مباراة مهمة لصراع المركز
الثالث األخير المؤهل إلى دوري األبطال ،على
رغم أن الموسم لم يصل حتى إلى منتصفه،
وذلك ألن الفارق بين الطرفين  5نقاط ويفصل
بينهما سانت إتيان ال��ذي يتخلّف عن المركز
الثالث بثالث نقاط ويتقدّم على بوردو بنقطتين
قبل أن يتواجه يوم غ ٍد مع ضيفه إيفيان.

ريال مدريد و�سان لورينزو في �سباق المناف�سة على اللقب
بعد المشاركة المفاجئة لفريق الرجاء البيضاوي عام
 ،2013عاد الصراع على لقب كأس العالم لألندية لينحصر بين
فرق أوروبا وأميركا الجنوبية ،كما كانت عليه الحال في كأس
إنتركونتيننتال .للوصول إلى النهائي ،احتاج ريال مدريد
وسان لورنزو إلى أن يؤكدا تفوقهما ك ّل بطريقته الخاصة،
فبينما سحق الفريق الملكي نظيره كروز أزول في استعراض
آخ��ر للعضالت ،عانى الفريق األرجنتيني قبل االنتصار
على مفاجأة البطولة أوكالند سيتي في الوقتين اإلضافيين
ف��ي إع����ادة م��ش��اب��ه��ة ت��ق��ري��ب �ا ً ل��س��ي��ن��اري��و ال��ت��ت��وي��ج بلقب
ليبرتادوريس.
بعد تحقيقه  21ف��وزا ً متتالياً ،يبحث الفريق الملكي عن
االنتصار الـ 22ليختتم في القمة إحدى السنوات األكثر نجاحا ً
في تاريخه .بعد تتويجه بثالثة ألقاب حتى اآلن (دوري أبطال

أوروبا وكأس السوبر األوروبي وكأس الملك) ،يحتاج اإلسبان
إلى تتويج آخر لتجاوز إنجازات  1989و 2002ومعادلة رقم
ميالن ،أكبر الفائزين بكأس العالم وكأس إنتركونتيننتال
ب��أرب��ع��ة أل��ق��اب .على المستوى ال��ف��ردي ،ي��ب��دو أن كارلو
أنشيلوتي عاقد العزم على إعادة الك ّرة بعد سبع سنوات من
الغياب ،في حين سيحاول توني كروس الفوز بلقبه العالمي
الثالث هذا العام (فاز بكأس العالم لألندية  2013مع بايرن
ميونيخ وكأس العالم مع ألمانيا) .بعد االستقبال الحافل الذي
حظي به في المغرب ،يسعى ريال مدريد إلى تقديم عرض قوي
آخر ،ولتحقيق مسعاه ،ينتظر تعزيز صفوفه بالنجم جيمس
رودريغيز العائد بعد تعافيه من اإلصابة.
ّ
المرشح ،فإن
إذا كانت األرقام تضع للفريق اإلسباني ثوب
كتيبة سان لورينزو ستحاول تعويض هذا الفارق باللجوء

إلى نقطة قوتها في المباريات الحاسمة ،شراسة األرجنتينيين
التقليدية .فبعد تجاوز محنة نصف النهائي ،التي عانى فيها
أمام أوكالند ،يشعر الفريق باالرتياح والثقة لخطو خطوة
أخرى عمالقة في تاريخه الحديث .إذ سيكون التتويج كختام
مسك لعام سحري و ّقعت عليه كتيبة «إل سيكلون» التي
فازت بكوبا ليبرتادوريس بعد كثير من المعاناة ،وستحاول
تجنب الهزيمة الثالثة للفرق األرجنتينية في المباريات
النهائية للبطولة (بوكا جونيورز واستوديانتس خسرا عامي
 2007و 2009توالياً) ومنح بالدها اللقب العاشر في كأس
إنتركونتيننتال وكأس العالم .وعلى رغم أن الجمهور المحلي
قد حسم في مسألة فريقه المفضل إلاّ أن حضور ما يقرب عشرة
آالف من المشجعين األرجنتينيين يمكن أن يضفي على المباراة
ج ّو المعارك القتالية التي يحبّها سان لورينزو.

طرابل�س يثبت �أقدامه بين الكبار
ي��خ��وض ف��ري��ق ط��راب��ل��س موسما ً
استثنائيا ً بكل المقاييس ،خصوصا ً
بعدما أثبت بما ال ي��دع مجاال ً
ّ
للشك
تح ّوله من فريق باحث عن مكان آمن
له في الدرجة األولى منذ أعوام قليلة،
إل��ى منافس ق��وي على لقب ال��دوري
اللبناني.
وبعد ال��دور األول ،يحت ّل طرابلس
المركز الرابع في الترتيب ،بفارق ثالث
نقاط فقط عن األنصار المتصدّر ،ما
يفتح أمامه باب التتويج للمرة األولى
في تاريخ الكرة الشمالية.
وف��رض الفريق الشمالي احترامه
بفضل ع��روض��ه ال��ج��ذاب��ة والغنية
ب���األداء الهجومي وغ���زارة األه��داف،
علما ً أنه يملك أقوى هجوم في الدوري
مع العهد ( 24هدفا ً لكل من الفريقين)،
وتضم صفوفه متصدر ترتيب الهدافين
الغاني مايكل كافوي هيليغبي (14
هدفاً).
ويملك ط��راب��ل��س ال��م��ع��دل األدن��ى
لألعمار بين ف��رق ال��دوري اللبناني،
وهو يعتبر الخزان الرئيسي لمنتخبات
الفئات العمرية ،علما ً أن صفوفه تض ّم
ثالثة العبين لبنانيين فقط فوق الـ23
سنة ،هم الشقيقان أكرم وأحمد مغربي
وال��ح��ارس ع��ب��ده ط��اف��ح ،باإلضافة
إلى الثالثي األجنبي ايمانويل أفوري
ومايكل كافوي هيليغبي ونكروماه
دوغ�لاس ،فيما باقي عناصر الفريق
جميعهم دون الثالثة والعشرين ،ما
يبشر بمستقبل باهر لسفير الشمال.
ونجح م��درب الفريق الفلسطيني
إسماعيل قرطام مع مساعده وارطان
غ��ازاري��ان في ال��وص��ول إل��ى تشكيلة
متجانسة .وم��ن بين العوامل التي
ساعدتهما ،معرفة األول العميقة
بالعبي الفريق وعالقته األبوية بهم،
ألنه المسؤول عن الفئات العمرية في
ال��ن��ادي ،كما يملك خبرة واسعة في
تدريب فرق الفئات العمرية إذ سبق
له اإلش��راف على منتخب الناشئين
ل��س��ن��وات ع���دة .أم���ا ال��ن��ج��م ال��دول��ي
السابق وارط��ان غ��ازاري��ان فهو غني

ع��ن التعريف ،إذ يعتبر أح��د أفضل
المهاجمين في تاريخ الكرة اللبنانية.
وب����رزت ح��اج��ة الع��ب��ي طرابلس
إل��ى م��زي��د م��ن ال��خ��ب��رة ف��ي التعامل
مع المباريات الحساسة ،من خالل
نتائجهم في تلك المباريات إذ أخفق
طرابلس في الفوز على فرق الصدارة،
فخسر أم��ام العهد (صفر –  )2في
الجولة األول��ى ،وأم��ام النجمة (صفر
–  )1في الجولة الثالثة ،وتعامل مع
الصفاء سلبيا ً في الجولة الخامسة،
وخ��س��ر أم���ام األن��ص��ار ( )2 – 1في
الجولة الثامنة.
ويسجل للفريق قدرته على تجاوز
غياب بعض أساسييه ،كالحارس
المخضرم عبد طافح ال��ذي تعرض
لكسر ف��ي ال��ق��ف��ص ال���ص���دري خ�لال
المباراة مع النجمة في الجولة الثالثة
إذ لعب مكانه الحارس الشاب سراج
الصمد ،ونجح الحقا ً في تثبيت أقدامه
ف��ي التشكيلة األس��اس��ي��ة ،على رغم
معاناة شقيق الحارس الدولي السابق
زي��اد الصمد ظروفا ً صعبة ،إثر وفاة
والده في منتصف منافسات الموسم.
وفيما نال هيلغبي رضا واستحسان
المراقبين وجماهير النادي وإدارت��ه،
يدور حديث عن توجه طرابلس نجو
االستغناء عن أحد مواطنيه نكروماه
وإيمانويل في فترة االستراحة ،سعيا ً
إل��ى تدعيم ص��ف��وف ال��ف��ري��ق بالعب
أجنبي مميز ،يساعده ف��ي مسعاه
إلحراز لقب الدوري أو الكأس.

وي��درك العبو الفريق أن المهمات
الملقاة على عاتقهم ه��ذا الموسم
كبيرة ،خصوصا ً بعدما بات فريقهم
الممثل ال��وح��ي��د لمدينة طرابلس،
عاصمة الشمال اللبناني ،بعد هبوط
فريق االجتماعي الموسم الماضي
إلى الدرجة الثانية ،وذلك باإلضافة
لكونهم مطالبين بالتعويض على
جمهورهم إلخفاقهم في إحضار كأس
لبنان للمرة األول���ى إل��ى طرابلس،
بعدما خسروا المباراة النهائية أمام
السالم زغرتا (صفر –  )1في نهائي
الموسم الماضي.
وش��ك��ل��ت ال��م��واك��ب��ة الجماهيرية
الكثيفة للفريق عامالً مساعدا ً لالعبي
طرابلس ،الذين تحلّوا ذهابا ً بالروح
القتالية العالية ،مع العلم أن الجمهور
الطرابلسي ظلم من خالل تقنين أعداد
المتفرجين الذين يسمح لهم بالدخول
إلى ملعب طرابلس ،وذلك بقرار أمني.
وت����درك إدارة ال���ن���ادي ،برئاسة
الخلوق وليد قمر الدين ،بأن الرصيد
ال��ش��ع��ب��ي ال��ك��ب��ي��ر ل��ل��ف��ري��ق سيكون
بالنسبة سيفا ً ذا حدين في حال تراجع
أدائه ،يضاف إلى أن الحاجات المالية
للفريق مؤمنة ،من خ�لال الدعم الال
محدود من جمعية «العزم والسعادة»
ال��ع��ائ��دة لرئيس الحكومة السابق
نجيب ميقاتي ،والتي توفر كل تكاليف
الفريق على نحو يجعله من بين أهم
الفرق من حيث التغطية المالية.

الفيفا يقرر ن�شر تقرير غار�سيا
وافقت اللجنة التنفيذية باالتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) على نشر تقرير مايكل غارسيا الخاص بالتحقيقات
التي أجرتها لجنة القيم بالفيفا بشأن ادع��اءات بوجود
فساد في عملية منح ّ
حق استضافة بطولتي كأس العالم
 2018و 2022إلى روسيا وقطر على الترتيب ،بحسب ما
أفادت تقارير إعالمية أمس.
وق��ررت اللجنة التنفيذية بالفيفا ،خالل وجودها في
المغرب حاليا ً على هامش بطولة كأس العالم لألندية،
نشر التقرير بمجرد انتهاء التحقيق بشأن مزاعم الفساد،
ولم تكن هذه الموافقة على نشر التقرير من خالل تصويت
بين أعضاء اللجنة.
واستقال غارسيا من منصبه ككبير المحققين بلجنة

القيم في الفيفا بعدما رفض الفيفا يوم الثالثاء الماضي
الطعن المقدم منه على التقرير الذي نشر قبل أسابيع قليلة
والذي يتضمن ملخصا ً للتحقيقات التي أجراها في شأن
االدع��اءات بوجود فساد في عملية منح ّ
حق استضافة
بطولتي كأس العالم  2018و.2022
وقال غارسيا المحقق االتحادي األميركي السابق ،إن
الفيفا يعاني من «انعدام القيادة» مشيرا ً إلى أنه فقد ثقته
في هانز يواخيم إيكرت رئيس الغرفة القضائية بلجنة
القيم في الفيفا .وأكد غارسيا أن دوره «في هذه العملية
انتهى».
وقال غارسيا أول من أمس «التقرير يوضح أمورا ً خطيرة
وكبيرة في عملية التقدم بالملف وعملية االختيار».

االتحاد اللبناني لليخوت
ي�ستكمل بطولة لبنان لفئة الليزر
أنهى االتحاد اللبناني لليخوت
بطولة لبنان لفئة الليزر التي كان قد
بدأها في النادي اللبناني لليخوت
في البترون.
وفي جو ميالدي مغمور بصقيع
كانون وبحرارة الالعبين التي عكست
ال��دفء في المياه ،تنافسوا مم ّثلين
أنديتهم من خالل بطولة لبنان لفئة
الليزر التي نظمت للمرة األولى بين
فصلي الصيف والشتاء بقصد تبيان

بأن رياضة الشراع ليست رياضة
صيفية أو موسمية بل هي رياضة كل
الفصول وخصوصا ً في لبنان.
وبعد المنافسة ومن خالل ثالث
ج��والت متتالية بلغت فيها سرعة
ال��ري��اح ث�لاث ب��وف��ور ووف���ق مسار
أولمبي مثلث وإشراف اللجنة الفنية
لالتحاد اللبناني لليخوت جاءت
النتائج على الشكل اآلتي:
 -ري���ان ع��س��اف أوال ً م��ن ن��ادي

الهولدي مارينا يخت كلوب
 ج���ادو ض��و ث��ان��ي�ا ً م��ن ال��ن��ادياللبناني لليخوت
 مكسيم ن��ون ثالثا ً م��ن ن��ادياليوتنغ
وف���ي االخ��ت��ت��ام أول����م ال��ن��ادي
المضيف م��أدب��ة غ���داء على شرف
األن��دي��ة وال�لاع��ب��ي��ن وس���وف ت��وزع
الكؤوس والجوائز على األبطال في
موعد سيعينه االتحاد الحقاً.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

1

11

12
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1 .1فيلسوف فرنسي راحل أحدث تجديدا ً في الدروس
الفلسفية وإقترن إسمه بإسم تلميذته وعشيقته
هيلوبيز
2 .2بلدة لبنانية ،لطخناه بالعار
3 .3أشرنا باليد ،نثق بالشخص
4 .4أداة جزم ،دولة أوروبية ،حاجز
5 .5دولة أوروبية ،وبّخ
6 .6ح��رف تمني ،ضامر الخصر دقيق البطن ،مدينة
فرنسية
7 .7جزيرة إيطالية ،تكلما
8 .8الزاوية ،عاصمة أميركية
9 .9المنزل ،مدينة بلجيكية
1010نوتة موسيقية ،مدينة أميركية في أوهايو
1111يص ّوت من األلم ،نم ّرن ،إنصاف
1212ص ّوراه ،شاركت في األمر

1 .1جاهلي ضرب به المثل في العي والبالهة
2 .2بحر ،من األشجار ،أطول أنهر فرنسا
3 .3قصر ،مدخل ،يبس الخبز
4 .4مصيف لبناني في قضاء جزين ،عبيد أتراك وجراكسة
ومغول ج ّندهم األيوبيون في الخدمة العسكرية
5 .5أفاخره ،ر ّنمنا
6 .6نواكبك ،من أطرافه
7 .7يُتهم ،مدينة ألمانية
8 .8حرف نصب ،خسيس ،أرتدي
9 .9عظام في الفم ،من أنواع السمك
1010قرعا الجرس ،من الحبوب ،يمنعه
1111شديد السواد ،يترك دون عناية ،نجيع
1212نهر في شبه الجزيرة الهندية ،ف ّوضت األمر إلى
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،871345926 ،352679418
،237496851 ،694182573
،968521347 ،145738269
،583267194 ،426913785
719854632

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1فاسكو بالبوا  ) 2ايبريا،
اان��ب��ه  ) 3س���م ،رب����رب ،ت��م ) 4
كاليفورنيا  ) 5وني ،رد ،كنسنا ) 6
مان ،دايتون  ) 7يالمسها ،ارس ) 8

غا ،يامران ،عن  ) 9امحو ،يرسمها
 ) 10مازندران ،راب  ) 11اهم،
نب ،ولف  ) 12متن ،الناقوس.
عموديا:
 ) 1فاسكو دي غاما  ) 2ايمان،
الماهم  ) 3سب ،ليما ،حزمت )4

كرسي ،اكيون  ) 5وي ،فرنسا،
دن  ) 6ب��ارود ،ه��م ،رب��ا  ) 7بر،
داري����ا  ) 8الرن���ك���ا ،ارن����ون ) 9
بابينياس ،ال  ) 10ون ،استر،
مرفق  ) 11اب��ت ،نوسعها ) 12
همدان ،نابلس.

 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 Hobbit
فيلم تشويق بطولة لوك افانز
من اخ��راج بيتر جاكسون .مدة
العرض  144دقيقة،ABC ( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
امبير ،فوكس).
Dying of Light
فيلم درام���ا بطولة نيكوالس
كيج من اخ��راج بول ستشاردر.
مدة العرض  94دقيقة،ABC ( .
كونكورد ،اب��راج ،فوكس ،سينما
سيتي).
Men, Women, Children
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة ادم
س��ان��دل��ر م��ن اخ����راج ج��اس��ون
ريتمان .مدة العرض  119دقيقة.
( ،ABCسينما سيتي ،اسباس،
فوكس).

The Last Stop
فيلمكوميديبطولةبيترديويك
من اخ��راج تايلر ك��وان( .فوكس،
 ،ABCالس ساليناس).

The Pyramid
فيلم رعب بطولة آشلي هينشاو
من اخ��راج غريغوري ليفاسور.
مدة العرض  89دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).
Reclaim
فيلم دراما بطولة جون كوساك
من اخراج االن وايت .مدة العرض
 96دقيقةABC( .ن كونكورد،
ابراجن سيتي كوبلكس).

