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اختبارات �سهلة لمت�صدري «الليغا» ...ويوفنتو�س ي�سعى �إلى تعزيز �صدارته
ال�سيتيزن يتطلع �إلى ا�ستئناف ال�ضغط على البلوز ...ومر�سيليا و�سان جرمان للتعوي�ض
تخوض فرق الصدارة مباريات
سهلة يوم غ ٍد في المرحلة التاسعة
عشرة من الدوري اإلسباني ،إذ يحل
ري��ال مدريد المتصدر ضيفا ً على
خيتافي ،وبرشلونة الثاني على
ديبورتيفو الكورونيا ،فيما يستقبل
أتلتيكو مدريد حامل اللقب غرناطة
المتواضع.
ف��ي ال��م��ب��اراة األول����ى ،ل��ن يألو
الميرينغي بطل أوروب���ا والعالم
جهدا ً في سبيل إضافة ثالث نقاط
ج��دي��دة إل��ى رص��ي��ده عندما يح ّل
ضيفا ً ثقيالً على جاره المتواضع
خيتافي على اس��ت��اد «كوليزيوم
ألفونسو بيريز».
وك��ان ري��ال م��دري��د حقق ف��وزا ً
م��ه��م�ا ً ع��ل��ى إس��ب��ان��ي��ول  0-3في
ال��م��رح��ل��ة ال��س��اب��ق��ة اس��ت��ع��اد من
خ�لال��ه الثقة إث��ر ال��خ��س��ارة أم��ام
فالنسيا  2-1وأتلتيكو مدريد
وذل��ك بعد أن حقق  22انتصارا ً
متتاليا ً في مختلف المسابقات،
لكن ت��ع��ادل��ه أول م��ن أم��س أم��ام
أتلتيكو وخروجه من كأس إسبانيا
زعزعت الثقة بالالعبين .ويدخل
البرتغالي كريستيانو رونالدو،
متصدر ترتيب الهدافين بـ 26هدفاً،
المباراة بمعنويات مرتفعة بعد
فوزه بجائزة الكرة الذهبية ألفضل
العب في العالم لعام  ،2014وذلك
للمرة الثالثة ف��ي مسيرته بعد
 2008و.2013
ويتصدر الملكي الترتيب برصيد
 42نقطة مع مباراة أقل يخوضها
الحقا ً أمام إشبيلية.
وعلى «اس��ت��ادي دي ري��ازور»،
ينتظر أن يحقق برشلونة انتصارا ً
جديدا ً بعد الذي سجله على حساب
ضيفه أتلتيكو حامل اللقب  1-3في
المرحلة السابقة سجلها البرازيلي
نيمار دا سيلفا واألوروغ��وي��ان��ي
ل��وي��س س��واري��ز وم��ي��س��ي ،وذل��ك
عندما يح ّل ضيفا ً على ديبورتيفو
الكورونيا الخامس عشر.
ويعيش ال��ف��ري��ق الكاتالوني
هاجس إم��ك��ان رحيل ميسي عن
صفوفه على رغ��م تأكيد المدرب
ل���وي���س إن���ري���ك���ي ب����أن ال���ن���ادي
ال ي��رى المستقبل من دون نجمه
المدلل.
وع���ل���ى اس����ت����اد «ف��ي��س��ن��ت��ي
ك��ال��دي��رون» ،يسعى أتلتيكو إلى
تضميد ال��ج��راح ب��ع��د ال��خ��س��ارة
التي تعرض لها أم��ام برشلونة
في األسبوع الماضي وذلك عندما
يستقبل غرناطة يوم غدٍ .ويحتل
رجال المدرب األرجنتيني دييغو
س��ي��م��ي��ون��ي ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث في
الترتيب برصيد  38نقطة ،فيما
يشغل غرناطة المركز العشرين
األخ��ي��ر بـ 14نقطة وه��و ٍ
آت من
خسارة كبيرة تكبدها أمام إشبيلية
 4-0في ثمن نهائي الكأس.
وبدا المدرب االرجنتيني دييغو
سيميوني راضيا ً عن أداء فريقه
على رغم الخسارة أمام برشلونة
وقال« :كانت هناك مباراتان .في
الشوط األول كان برشلونة الطرف
األفضل ،وبعدها أصبحنا أكثر قوة
وندية .ذللنا الفارق واقتربنا من
تقديم أرفع مستوياتنا».
يلتقي ال��ي��وم ري��ال سوسييداد
ال��ث��ان��ي ع��ش��ر م��ع راي���و فايكانو
ال��ح��ادي عشر ،فالنسيا الخامس
مع ألميريا السابع عشر ،فياريال
السادس مع أتلتيك بلباو الثالث
عشر ،اسبانيول العاشر مع سلتا
فيغو ال��ت��اس��ع ،وي��وم غ � ٍد إلتشي
التاسع عشر مع ليفانتي الثامن

ر�ضا عنتر يرتدي الزي الأخ�ضر ال�صيني
وقع قائد منتخب لبنان رضا عنتر عقدا ً احترافيا ً مع نادي
غوانغزو غرين تاون الصيني ليخوض معه منافسات الدوري
السوبر الصيني للمحترفين في موسمه الجديد والذي سينطلق
الشهر المقبل.
ويتولى تدريب غرين تاون الفرنسي فيليب تروسيه والذي
فاز مع اليابان بأمم آسيا  2000والتي أقيمت في بيروت كما درب
اليابان في مونديال  .2002وتروسيه هو من طلب شخصيا ً من
النادي الصيني االستعانة بخبرة وجهود رضا عنتر الذي بات
يحتل مكانة كبيرة لدى الجماهير في الصين.
وكان رضا عنتر قد لعب الموسم الماضي في صفوف نادي
جيانغسو سانتي ونجح معه في الوصول إلى نهائي كأس
الصين واحتل فريقه المركز الثامن على الئحة الترتيب للموسم
الماضي فيما احتل غرين تاون المركز العاشر في الدوري.
رضا عنتر وال��ذي كرم من قبل االتحاد اللبناني لكرة القدم
قبل مدة كان قد بدأ مسيرته االحترافية في الدوري األلماني مع
هامبورغ ومن ثم فرايبورغ فكولن ،لينتقل منذ منتصف عام
 2009إلى نادي شاندونغ في الصين حيث لعب له  4مواسم
أحرز فيها الدوري والكأس وألقابا ً شخصية عديدة .لكنه اختار
في الموسم الماضي ارتداء قميص جيانغسو.
ويبدو أنه مازال هدفا ً لألندية الصينية من خالل استمراره
فوق مالعبها مع فريقه الجديد غوانغزو غرين تاون.

فوزان للحكمة والريا�ضي في افتتاح �سلة دبي الدولية
عشر ،وإشبيلية ال��راب��ع مع ملقة
السابع.

الدوري اإليطالي

ب��ع��د ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه  6-1في
دور الستة عشر لكأس إيطاليا،
يستضيف يوفنتوس على ملعبه
فريق فيرونا ي��وم غ� ٍد في اختتام
مباريات المرحلة التاسعة عشرة
من الدوري اإليطالي.
ويتمنى يوفنتوس تحقيق فوز
مماثل على الفريق نفسه في المباراة
الثانية أم��ام فيرونا ف��ي غضون
أرب��ع��ة أي���ام ،وذل��ك للحفاظ على
موقعه في ص��دارة ج��دول ال��دوري
اإليطالي مع اختتام فعاليات الدور
األول للمسابقة.
واكتسح يوفنتوس فريق فيرونا
 6-1الخميس في دور الستة عشر
لكأس إيطاليا ليلحق فريق السيدة
العجوز بقافلة المتأهلين إلى دور
الثمانية في البطولة .وينتظر أن
يكون اإلجهاد هو المنافس األقوى
والمشكلة ال��ك��ب��رى ف��ي مواجهة
يوفنتوس خالل المباراة مع إضافة
فعاليات الكأس إل��ى ه��ذه الفترة
المزدحمة من الموسم الحالي في
الدوري.
ول��ك��ن ي��وف��ن��ت��وس يسعى إل��ى
التغلب على هذا اإلجهاد وتحقيق
فوز كبير على فيرونا لتعزيز موقعه
في الصدارة والتي يحتلها برصيد
 43نقطة من  18مباراة وبفارق
ث�لاث نقاط فقط أم��ام روم��ا ال��ذي
يحل ضيفا ً على باليرمو المتألق
اليوم في مباراة أخ��رى بالمرحلة
نفسها.
ويفتقد روم��ا جهود العبي خط
الوسط رادغا ناينغوالن ودانييلي
روس��ي لإليقاف كما يفتقد جهود
العبيه اإليفواري جيرفينهو والمالي
سيو كيتا للمشاركة مع منتخبي
بلديهما ف��ي ب��ط��ول��ة ك���أس األم��م
األفريقية  2015بغينيا االستوائية.
ك��م��ا ق��د يفتقد ال��ف��ري��ق ف��ي ه��ذه
المباراة جهود قائده فرانشيسكو
توتي ال��ذي يعاني من اإلنفلونزا
إضافة إلى الكدمة التي تلقاها في
ضلوعه خالل مباراة ديربي روما
التي تعادل فيها الفريق  2/2مع
ج���اره ومنافسه العنيد التسيو
والتي شهدت تسجيل توتي لهدفي
روما.
وينتظر روم���ا اخ��ت��ب��ارا ً صعبا ً

في ضيافة باليرمو ال��ذي يسعى
لتعويض هزيمته في آخر مباراة
خاضها بالدوري حيث سقط أمام
مضيفه فيورنتينا  3-4ليتجمد
رصيده عند  25نقطة من  18مباراة
علما ً بأنه حقق قبل هذا الفوز خمسة
انتصارات وأربعة تعادالت.
ويتوقع روم��ا بعض الخطورة
من النجم األرجنتيني الشاب باولو
دي��ب��اال ( 21س��ن��ة) ال���ذي سجل
تسعة أهداف لباليرمو في الموسم
الحالي حتى اآلن كما يتوقع روما
بعض الخطورة من الالعب روبن
كايسوت ال��ذي سجل هدفين في
شباك فيورنتينا األحد الماضي.
وف��ي باقي مباريات المرحلة،
يلتقي أم��ب��ول��ي م��ع إن��ت��ر ال��ي��وم
والتسيو م��ع نابولي وب��ارم��ا مع
سامبدوريا وكييفو مع فيورنتينا
وج��ن��وه م��ع ساسولو وم��ي�لان مع
أتاالنتا وأودي��ن��ي��زي مع كالياري
وتشيزينا مع تورينو يوم غدٍ.

الدوري اإلنكليزي

يسعى مانشستر سيتي إل��ى
اس���ت���ع���ادة ن��غ��م��ة االن���ت���ص���ارات
والضغط على تشيلسي م��ج��ددا ً
بعد ال��ت��ع��ادل  2-2م��ع إيفرتون
والذي ساعد تشيلسي على االنفراد
ب��ال��ص��دارة ب��ف��ارق نقطتين أم��ام
السيتيزن حامل اللقب.
ويصطدم السيتي األح��د بفريق
آرسنال في أول��ى مباراتين ينتظر
أن تحسما شكل المنافسة على
لقب الدوري هذا الموسم .ويحتاج
حامل اللقب إلى الفوز على آرسنال
ف��ي المرحلة الثانية والعشرين
من المسابقة إذا أراد االستمرار في
المنافسة بقوة مع تشيلسي والبقاء
قريبا ً م��ن تحقيق ه��دف الحفاظ
على لقب المسابقة حيث تمثل
هذه المباراة دفعة معنوية جيدة
للفريق قبل مواجهة تشيلسي في
 31كانون الثاني الجاري.
وحافظ السيتيزن على سجله
خاليا ً من الهزائم في آخر  22مباراة
خاضها بالمسابقة ه��ذا الموسم،
ولكنه سقط في ّ
فخ التعادل 2-2
م��ع إي��ف��رت��ون مطلع ه��ذا األسبوع
ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق
نقطتين خلف تشيلسي الذي انفرد
مجددا ً بالصدارة.
ويصارع آرسنال بقوة من أجل
إن��ه��اء ال��م��وس��م ف��ي أح��د ال��م��راك��ز

األربعة األولى لضمان المشاركة في
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويحتل آرسنال المركز الخامس في
جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة
فقط خلف مانشستر يونايتد ولكن
بفارق أربع نقاط فقط أمام ليفربول
صاحب المركز الثامن.
وي��ح��ل تشيلسي ال��ي��وم ضيفا ً
على سوانسي سيتي ال��ذي يفتقد
ف��ي ال��ف��ت��رة المقبلة ج��ه��ود نجمه
اإليفواري ويلفريد بوني الذي انتقل
للسيتيزن األرب��ع��اء ليفتح بهذا
الطريق أم��ام مشاركة بافيتمبي
غوميز مع سوانسي سيتي .وأكد
جاري مونك المدير لفني لسوانسي
سيتي ثقته التامة بغوميز.
ويأمل ساوثهبتون في مواصلة
مسيرته الرائعة وعروضه القوية
ف��ي الموسم الحالي عندما يحل
ضيفا ً على نيوكاسل ال��ي��وم في
م��ب��اراة أخ��رى بالمرحلة نفسها.
وي���ح��� ّل ال��ي��ون��اي��ت��د ض��ي��ف �ا ً على
كوينز ب��ارك رينجرز حيث يتطلع
الستعادة نغمة االنتصارات ومحو
آث���ار الهزيمة أم���ام ساوثهبتون
والتي كانت األولى له في آخر 11
مباراة خاضها.
وف��ي باقي مباريات المرحلة،
يلتقي آس��ت��ون فيال م��ع ليفربول
وتوتنهام مع سندرالند وبيرنلي
مع كريستال باالس وويستر سيتي
مع ستوك سيتي اليوم ،وويست
هام مع هال سيتي يوم غ ٍد وويست
بروميتش أل��ب��ي��ون م��ع إيفرتون
االثنين المقبل.

الدوري الفرنسي

ي��ب��دو ل��ي��ون المتصدر مرشحا ً
إلض��اف��ة ث�لاث ن��ق��اط ج��دي��دة إلى
رص��ي��ده عندما ي��ح� ّل ضيفا ً على
لنس اليوم في المرحلة الحادية
والعشرين من ال��دوري الفرنسي،
فيما يسعى باريس س��ان جرمان
ح���ام���ل ال��ل��ق��ب ف���ي ال��م��وس��م��ي��ن
الماضيين والرابع حاليا ً ومرسيليا
الثاني إلى تعويض خسارتيهما في
المرحلة السابقة.
على «ستاد دو ال ليكورن» ،يمني
ليون ( 42نقطة) النفس بالمضي
قدما ً في الصدارة التي انتزعها في
األسبوع الماضي مستغالً سقوط
مرسيليا ( 41نقطة) وباريس سان
جرمان ( 38نقطة).
ولم يكن أي أحد يتصور مطلع

ال��م��وس��م ب����أن ل��ي��ون سينافس
وذلك بالنظر إلى تشكيلة المدرب
هوبير فورنييه ال��ش��اب��ة ،بيد أن
بطل ال��دوري في  7مناسبات بين
 2002و ،2008انسل إلى الصدارة
ّ
المرشحة ،وال
مستغالً نتائج الفرق
شك في أنه مدعو إلى تأكيد جدارته
بالموقع ال��ذي يشغله وهو مؤهل
ل��ذل��ك ف��ي م��واج��ه��ة لنس صاحب
المركز التاسع عشر قبل األخير
بـ 19نقطة.
وعلى ملعب «بارك دي برانس»،
يسعى سان جرمان إلى مصالحة
ج��م��اه��ي��ره ع��ق��ب خ��س��ارت��ه غير
المتوقعة أم���ام مضيفه باستيا
المتواضع  4-2بعد أن كان متقدما ً
بهدفين نظيفين ،عندما يواجه
إيفيان الثامن عشر بـ 20نقطة
واآلت��ي م��ن ت��ع��ادل م��ع ضيفه ليل
.1-1
وعلى ملعب «فيلودروم» ،يمني
مرسيليا النفس باستعادة الصدارة
التي تبوأها طويالً عندما يستقبل
جانغان ي��وم غ �دٍ .ويخشى مدرب
ال��ف��ري��ق المتوسطي األرجنتيني
مارسيلو بييلسا انتهاء الموسم من
دون إحراز لقب واحد على األقل إثر
خروج رجاله من مسابقتي الكأس
وكأس الرابطة.
ويملك مرسيليا األوراق الالزمة
للبقاء على مقربة م��ن ال��ص��دارة
وحتى التتويج بيد أن إضاعته
لنقاط مفترضة له جعلته يتراجع
ف��ي ال��ت��رت��ي��ب ،ول��ع�� ّل ال��خ��س��ارة
األخيرة أمام مضيفه مونبلييه بطل
 2012بنتيجة  2-1أكدت الشكوك
خصوصا ً أن الفائز يشغل المركز
الثامن بـ 29نقطة.
وع��ل��ى «س��ت��اد دو ال روت دو
لوريان» ،يحل سانت إتيان ضيفا ً
على رين غدا ً أيضاً .وحقق «الخضر»
تقدما ً الفتا ً في سلم الترتيب وباتوا
في المركز الثالث برصيد  39نقطة،
وك��ان آخر نتائجهم انتصار عزيز
على رينس خارج القواعد بنتيجة
.1-2
ويلعب اليوم كاين األخير مع
رينس العاشر ،لوريان السادس
عشر م��ع ليل ال��ح��ادي عشر ،متز
السابع عشر مع مونبلييه الثامن،
موناكو الخامس مع نانت السابع،
وتولوز الخامس عشر مع باستيا
الرابع عشر.

–  17و 37 – 57و )53 – 82تمكن
الحكمة من عبور الشباب اإلماراتي
بسهولة ،في مباراة شهدت تفوق
الفريق اللبناني في معظم فتراتها.
وك���ان الع��ب الحكمة األميركي
زيكي م��ارش��ال ( 22نقطة) أفضل
مسجل ل��ف��ري��ق��ه ،وم��واط��ن��ه الع��ب
الشباب روبرت دوزير ( 27نقطة)
أفضل مسجل في المباراة.
وبفارق  32نقطة 24( 80 – 112
–  22و 34 – 56و )65 – 84حقق

انطلقت بطولة دبي الدولية لكرة
السلة ،ف��ي قاعة ال��ن��ادي األهلي،
وحقق نادي الحكمة فوزا ً سهالً في
أول��ى مباريات البطولة ،وذل��ك في
افتتاح منافسات المجموعة الثانية
على الشباب اإلماراتي ،73 - 104
بينما حقق الرياضي فوزا ً كبيرا ً في
المباراة الثانية بعد حفل االفتتاح
الرسمي ،على منتخب اإلمارات 112
– .80
وبفارق  31نقطة 22( 73 – 104

الرياضي حامل اللقب  5مرات (رقم
قياسي) فوزه األول في سعيه للقبه
السادس.
وك��ان الع��ب الرياضي األميركي
ال���ج���دي���د ج���اه���م���ار ي���ون���غ (24
نقطة) أفضل مسجل في المباراة،
بينما كان العب اإلم��ارات قيس عمر
( 22نقطة) أفضل مسجل لمنتخبه،
علما ً أن أم��ي��ر س��ع��ود ك��ان أفضل
المسجلين المحليين للرياضي بـ21
نقطة.

تجربة «بيروت ماراثون» في دورة «اقت�صاديات الريا�ضة»

الخليلّ :
تحديات �سيا�سية و�أمنية تجاوزناها باحتراف
تحت عنوان «كيفية تنظيم أحداث رياضيّة وماهيّة
حمالت الترويج» كان عنوان المحاضرة التي قدّمتها
رئيسة جمعية بيروت م��اراث��ون مي الخليل في دورة
«اقتصاديّات الرياضة» التي ّ
نظمها االتحاد العربي
إلعداد القادة الرياضيين بالتعاون مع االتحاد العراقي
إلع��داد الكوادر اإلداري��ة الرياضية واستضافها لبنان
بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة اللبنانية وأقيمت
في الجامعة اليسوعية – بيروت.
وتابع محاضرة السيدة الخليل األمين العام لالتحاد
العربي الدكتور أشرف ميداني ،إلى الدارسين والدارسات
في الدورة الذين بلغ عددهم  35شخصا ً يمثلون كوادر
إداري��ة من وزارة الشباب والرياضة العراقية واللجنة
األولمبية واالت��ح��ادات الرياضية في ال��ع��راق .وتو ّلى
منسق الدورة الزميل حسن شرارة المستشار في الوزارة
ّ
رحبت بالمشاركين ،الفت ًة إلى
تقديم السيدة الخليل التي ّ
العالقات القو ّية بين الشعب العراقي وجمعية بيروت
ماراثون من خالل المشاركة القياسيّة سنويا ً في سباق
الماراثون ،وعرضت لتجربة الجمعية منذ انطلقت عام
سجل مشاركة  6آالف
 2003إذ كان السباق األول الذي ّ
ع �دّاء وع��دّاءة من  12دول��ة وكيف تنامى هذا الحدث
ليصبح عدد المشاركين فيه عام  2014أكثر من  36ألف
ع�دّاء وع �دّاءة يمثلون  104دول حول العالم على رغم
كل التحدّيات في بلد مثل لبنان تتسارع فيه التطورات
السياسية واألمنية الخطيرة حيث هناك تشابه مع
األوضاع في العراق ،لكن الجمعية بكل اإليمان واإلرادة
ّ
تخطت في كل عام أحداثا ً جسام وتمكنت من
الصلبة
إقامة السباقات في مواعيدها وهنا الفضل لتعاون
الجميع ودعمهم
وتو ّقفت عند الجوانب التنظيمية الم ّتصلة بالجوانب
اللوجستية حيث ب��ات ال��ح��دث ال��ذي ن��ال التصنيف
البرونزي من قبل االتحاد الدولي أللعاب القوى على
هذا الصعيد هو األبرز على الصعيد المحلي نظرا ً لسمة
أداء فريق العمل االحترافية وعديد هذا الفريق الذي
يبلغ  150ش��اب�ا ً وش��اب��ة م��ن ذوي ال��ك��ف��اءات العلمية
والخبراتية إضاف ًة إلى جهاز المتطوعين الذي يرنو إلى

 4آالف معظمهم من الجامعيين وذوي الخبرة ،ناهيك عن
التعاون والشراكة مع جهات عدة من وزارات ومؤسسات
عامة وفي مقدّمها وزارة الشباب والرياضة واالتحاد
اللبناني أللعاب القوى وكذلك قطاعات عسكرية وأمنية
ومجالس بلدية انطالقا ً من بيروت باتجاه العديد من
المناطق والمحافظات اللبنانية.
وش��دّدت الخليل على أن صناعة الحدث الرياضي
باتت اليوم مرتبطة بالرعاية التجارية التي تو ّفر المبالغ
المالية المطلوبة لتأمين متطلبات النواحي التنظيمية،
متو ّقفة عند الرعاية الحصرية من قبل مصرف لبنان
الذي وضع ثقته بهذا الحدث ذي األبعاد المتعدّدة ومنها
البعد االقتصادي والسياحي وما يضفيه من استقرار
في مسيرة السلم الداخلي وكذلك شركاء آخرين آمنوا
برسالة الجمعية مثل وزارة الشباب والرياضة ومجلس
بلدية بيروت ورعاة من قطاعات مختلفة.
وح��ول ماهيّة الحمالت الترويجية أش��ارت السيدة
الخليل إلى أن نشاطات الجمعية عموما ً وسباق الماراثون
خصوصا ً تواكبها تغطية إعالمية وإعالنية واسعة تغطي
مناطق جغرافية داخل بيروت وخارجها وهي تعتبر ذات
طابع حضاري واحتفالي ،إضاف ًة لشعارات السباقات
التي يجرى اختيارها بحيث تكون ذات صلة باهتمامات
وأوضاع أساسية وحيوية من وطنيّة وصحيّة وثقافيّة
وبيئيّة إلى اقتصادية وسياحية وغيرها...
ولم تغفل الخليل عن اإلش��ارة إلى أنه في متن قرار
الترخيص للجمعية الصادر عن وزارة الشباب والرياضة
بأنها «جمعية شبابية تهتم بإقامة نشاطات رياضية في
يتجسد من
الهواء الطلق وهي ال تبغي الربح» ،األمر الذي
ّ
خالل الشراكة مع الجمعيات الخيرية التي وضعت لها
آليات خاصة لجهة المشاركة في نشاطات الجمعية
عبر تقديم حسومات خاصة بها على رسوم االشتراك ما
يساعدها في جني إيرادات مالية تساعد هذه الجمعيات
في تنفيذ نشاطاتها وتقديماتها الخيرية واإلنسانية.
واختتمت الخليل بأن الجمعية عام  2014ونتيجة
األوضاع في لبنان والمنطقة ر ّكزت على مفهوم السالم
حيث كان شعار السباق «سالم ...محبة ...ركض».

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1منخفض صحراوي واسع في جنوب أفريقيا ،بشر
2 .2إحدى جزر البحرين مشهورة بغزالنها ،قلب
3 .3غير مطبوخ ،خالف جديد ،فتلت الحبل
4 .4دولة عربية ،مدينة فرنسية
5 .5كبير آلهة السومريين ،مدينة أميركية ،مثيل
6 .6شديد السواد ،آلة طرب
7 .7سرقت ،حيوان بحجم القط
8 .8يوافقهما الرأي ،شهر ميالدي
9 .9داس فشدخ ،بحر ،يوبّخه
1010خالف يسار ،أكملي العمل ،أحد الوالدين
1111نفارق ،أرض مرتفعة
1212حصل على ،يغنجان

1 .1مدينة أميركية
2 .2بلدة لبناينة ،صارعنا
3 .3للنفي ،تالل ،يرطب بالماء
4 .4أرمي ،يقترضا المال
5 .5حسن قوامه وإعتداله ،ضمير منفصل ،سقي
6 .6أدرك األمر ،حمام بري ،جبل يقع شمالي المدينة
7 .7ص ّورنا ،خفيف السعرات الحرارية (باألجنبية)
8 .8للنداء ،صادق ،أحالم
9 .9نشيّد البناء ،عاصمة آسيوية
1010حفر البئر ،قريب ،فقد عقله
1111مدينة لبنانية ،أخاف من
1212شتمت ،منازل ،وطن
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،819342675 ،632758914
،587193246 ،745916823
،421685397 ،396427158
،968274531 ،173569482
254831769

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1كالينينغراد  ) 2اوستراليا،
ان  ) 3لي ،اسمو ،ساري  ) 4يتوب،
لما ،يا  ) 5اعدو ،ليالي  ) 6وحل،
ينادم ،سد  ) 7ردينا ،ناتال ) 8

ند ،انسان ،الم  ) 9يألفان ،وسيما
 )10اس ،درباس  ) 11امتحان،
مرمر  ) 12ناس ،اهملت ،نا.
عموديا:
 ) 1كاليفورنيا  ) 2اوي��ت،
ح���ددا ،اا  ) 3ل��س ،وال���ي ،المس

 ) 4يتابع ،نافست  ) 5نرس،
ديانا ،حا  ) 6ياملون ،سنداه )7
نلوم ،انا ،رنم  ) 8غي ،الدانوب
 ) 9راس ،يمت ،سامت  ) 10ايا،
اليسر  ) 11دار السالم ،من ) 12
ني ،يد ،ماهرا.

 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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Into The Woods
فيلم عائلي بطولة أنا كيندريك
م��ن اخ ��راج روب م��ارش��ال .مدة
ال �ع��رض  124دق�ي�ق��ة،ABC( ،
الس ساليناس ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).

Unbroken
فيلم دراما بطولة فين ويتروك
من اخ��راج انجيلينا جولي .مدة
ال �ع��رض  137دق�ي�ق��ة،ABC( .
ك��ون��ك��ورد ،س �ي �ن �م��ال ،فوكس،
سينما سيتي).
The Water Diviner
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب��ط��ول��ة أول��غ��ا
ك��وري�ل�ن�ك��و م��ن اخ� ��راج روسيل
ك � � ��رو ،ABC( .ك���ون� �ك���ورد،
سينمال ،سينما سيتي ،فوكس).

Alone for Christmas
فيلم كوميدي بطولة هوليغان
م��ن اخ � ��راج ج� ��وزف الوس� ��ون.
مدة العرض  87دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس).
Secret of the Tomb
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة روبن
ويليامز من اخراج شاون ليفي.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،غالكسي ،فوكس).

Vitamin
فيلم ك��وم�ي��دي ب�ط��ول��ة ماغي
ب ��و ع� ��ون م ��ن اخ� � ��راج اي� �ل ��ي ف
حبيب .مدة العرض  100دقيقة.
( ،ABCالس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينمال).

