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بعد مناف�سته على اللقب يقدم الرا�سينغ حالي ًا مو�سم ًا كارثي ًا

ق�صار لالقت�صاد العربي
مقر عدنان ّ
خالل حفل حا�شد ا�ست�ضافه ّ

جمعية بيروت ماراثون �أعلنت ر�سمي ًا نيل
�سباق م�صرف لبنان بيروت ماراثون « 2015الت�صنيف ّ
الف�ضي»

جانب من الحفل

فرح� :صفقتا �ستريهافكا و�سينجيز لي�ستا فا�شلتين
يقدم فريق الراسينغ موسما ً كارثياً ،فعروضه ونتائجه
ال تس ّر صديقا ً وال ع��دواً .وبعد أن نافس بقوة على لقب
الدوري اللبناني في الموسمين الماضيين ،تراجع ترتيبه
هذا الموسم إلى المركز الحادي عشر ،ما يهدده بالهبوط
إلى الدرجة الثانية.
وفي تصريح صحافي قال رئيس النادي جورج فرح
إن «جملة أسباب أدت إل��ى تدهور نتائج الفريق هذا
الموسم ،وبالتالي تراجع مركزه في الترتيب ،أبرزها
رحيل مهاجميه األساسيين عدنان ملحم والسينا سورو
اللذين تقاسما لقب ه��داف ال��دوري الموسم الماضي،
واإلصابات التي أبعدت عددا ً من الالعبين األساسيين،
فضالً عن تواضع مستوى النيجيري إبراهيم باباتوندي،
وإصابة مواطنه ديريك إيبي ،ما اضطر اإلدارة إلى فسخ
عقديهما».
وأكد فرح أن «اإلدارة لم تقف مكتوفة األيدي ،بل بادرت
إلى التعاقد مع أجنبيين جديدين في فترة االنتقاالت
الشتوية ،هما التشيكي دافيد ستريهافكا والهولندي
حسين سينجيز ،كما تعاقدت مع ال��م��درب التشيكي
جوزف بروتشيش».
وأبدى فرح تفاؤله في إمكان خروج الراسينغ من مأزقه
الحالي ،خصوصا ً بعد عروضه األخ��ي��رة ،وق��ال« :في

الفضي من وزير الشباب والرياضة
الخليل تتسلم التصنيف
ّ

أق��ام��ت جمعية ب��ي��روت م��اراث��ون
وب��دع��وة م��ن مجلس أمنائها حفالً
مركزيا ً أعلنت خالله رسميا ً منح
االت���ح���اد ال���دول���ي ألل���ع���اب ال��ق��وى
( )IAAFس��ب��اق م��ص��رف لبنان
ب���ي���روت م����اراث����ون ل���ع���ام 2015
ّ
الفضي ،وه��و التصنيف
التصنيف
الثاني بعد األول عندما ُمنح الحدث
الماراثوني التصنيف البرونزي عام
ّ
لخط البيان
 2011في إشارة واضحة
التصاعدي للسباق ،والذي ع ّزز أكثر
حضور لبنان على خريطة األحداث
الرياضية البارزة وتحديدا ً في مجال
رياضة الركض.
الحفل الذي استضافه مق ّر عدنان
قصار لالقتصاد العربي في منطقة
ّ
الجناح ،حضره حشد من المدعوين
تقدّمهم :وزي��ر الشباب والرياضة
ّ
المطلب ح ّناوي والوزيرة
العميد عبد
السابقة منى عفيش وممثل الوزير
قصار كريمته دانيا
السابق عدنان ّ
ورئيس اللجنة األولمبية اللبنانية
ج��ان ه � ّم��ام ون��ائ��ب ال��رئ��ي��س عضو
اللجنة األول��م��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة طوني
خوري واألمين العام للجنة األولمبية
حسان رستم ورئيس
العميد المتقاعد ّ
االتحاد اللبناني أللعاب القوى روالن
سعادة وممثل قائد الجيش العماد
ج��ان قهوجي ق��ائ��د المركز العالي
للرياضة العسكرية العميد جورج
اله ّد وممثل المدير العام لألمن العام
اللواء عباس إبراهيم العقيد كميل
نعّ وم وممثل رئيس مجلس بلدية
بيروت الدكتور بالل حمد مستشاره
عصام علي حسن ورؤس��اء وأعضاء
البعثات الدبلوماسية ورئيس لجنة
ألعاب القوى في مديرية قوى األمن
الداخلي العقيد حسين خشفة ورئيسة
جهاز اإلسعاف والطوارئ في الصليب
األحمر روزي بولس ورؤساء وممثلي
مجالس بلدية ومؤسسات جامعية
واتحادات وأندية رياضية وقطاعات
نقابية وجمعيات خيرية وهيئات
مجتمع م��دن��ي ،إض��اف��ة إل��ى رئيسة
جمعية بيروت ماراثون مي الخليل
وأع��ض��اء مجلس األم��ن��اء والهيئة
اإلداري�����ة وك��وك��ب��ة م��ن اإلعالميين
لمؤسسات محلية وعربية وأجنبية.
ق���دّم ال��ح��ف��ل م��رح��ب �ا ً المستشار
اإلع�لام��ي لجمعية بيروت ماراثون
وجه باسم
حسان محيي الدين الذي ّ
ّ
الحضور تحية إك��ب��ار وتقدير إلى
المؤسسات العسكرية واألمنية التي
يكتب أبناؤها كل يوم فصوال ً من الع ّزة
والفخار ويقدّمون مواكب الشهداء
ليصان لبنان.

ثم افتتح برنامج الكلمات حول
المناسبة ،واسته ّل بكلمة مجلس
أمناء الجمعية ألقاها عضو المجلس
توماس أب��راه��ام المقيم في أميركا،
إذ أش��ار إلى كونه يحمل شعار «أنا
ووجه
لبنان ،فخور ،مست ّقل ،وح ّر»
ّ
الشكر لكل القيّمين على هذا الحدث،
وخصوصا ً مي الخليل التي كانت
وراء إلهامه وشغفه بالدفاع عن إرثه
اللبناني ومزاولة رياضة الركض في
سباق م��اراث��ون بيروت ع��ام 2013
ع��ن��دم��ا رك���ض ض��م��ن ف��ري��ق يم ّثل
الجامعة اللبنانية األميركية ،متسائالً
عن أع��داد الناس الذين استطاعت
مي الخليل أن تساعدهم في تغيير
نمط حياتهم ليح ّققوا أحالمهم وهم
كثيرون اليوم .واختتم مهنئا ً أعضاء
مجلس األمناء وفريق العمل ودعا إلى
المشاركة في سباق هذا العام.

سعاده

ثم كانت كلمة لروالن سعاده عبّر
فيها عن أسمى معاني االعتزاز بهذا
اإلنجاز الذي تح ّقق للبنان ولرياضة
ألعاب القوى ورياضة الركض على
وجه الخصوص ،مؤكدا ً أن التصنيف
ّ
الفضي جاء ليؤكد السمة االحترافية
واالل��ت��زام م��ن قبل جمعية بيروت
م��اراث��ون بالقواعد وال��ش��روط التي
تنص عليها لوائح التصنيفات في
ّ
االتحاد الدولي مبديا ً مشاعر الفخر
ك��ون ك��ل األس��ئ��ل��ة ال��ت��ي وردت من
االت��ح��اد ال��دول��ي للوقوف على مدى
التقيّد بهذه الشروط كانت مطابقة،
ما استوقف االت��ح��اد ال��دول��ي بكثير
من اإلعجاب خصوصا ً بالنسبة إلى
قياس المسار ومستوى العدائين
األجانب والنقل التلفزيوني المباشر
محليا ً ودوليا ً وقيمة الجوائز المالية.
ولفت سعاده إلى أن هذا التصنيف
م��دع��اة فخر لكل لبنان الرياضي
وشهادة ّ
حق بأن «بيروت ماراثون»
باتت في مرحلة متقدّمة على صعيد
صناعة األحداث الماراثونية ،ونحن
نعت ّز بالشراكة والتعاون معها ونقف
إل��ى جانبها وندعمها ألن��ه��ا تحمل
رسالة تعميم ثقافة الركض وترأسها
سيدة ننحني أمام عطاءاتها.

حسن

وف��ي كلمة مجلس بلدية بيروت
نقل عصام علي حسن تحيات وتهاني
رئيس البلدية الدكتور بالل حمد إلى
جمعية بيروت م��اراث��ون ورئيستها
مي الخليل ،تقديرا ً لما تقدّمه الجمعية

من نشاط رياضي تعت ّز وتفخر به
عاصمتنا بيروت وف��ي إط��ار نشاط
يعكس ثقافة وتاريخ ه��ذه المدينة
ال��ت��ي ك��ان��ت وستبقى د ّرة البحر
المتوسط .وأشار إلى حجم التحدّيات
التي تواجه جمعية بيروت ماراثون،
وك��ي��ف أن��ه��ا ف���ي ك���ل ع���ام تجابه
وتنظم حدثا ً كبيرا ً
ّ
ه��ذه التحدّيات
يتعاظم شأنه عاما ً بعد عام ،والدليل
النجاحات التنظيمية والتي تكلّلت
ّ
الفضي
بالحصول على التصنيف
لعام .2015

حو ّيك

وكانت كلمة للمديرة التنفيذية
لدى حاكمية مصرف لبنان ماريان
حويّك رأت فيها أن حصول السباق
ّ
الفضي هو أوال ً إنجاز
على التصنيف
لجمعية بيروت ماراثون وثانيا ً هديّة
للبنان ،وه��و يثبت أن ال��م��ب��ادرات
المضيئة في هذا البلد ق��ادرة وعلى
رغم الصعوبات على تحقيق األصعب
عند وجود التصميم واإلرادة.
وأشارت إلى التعاون المستم ّر بين
مصرف لبنان وبيروت ماراثون ،إذ
أمكن أن يرتقي لبنان إلى المستوى
الدولي ويضع عاصمته بيروت على
الخريطة العالمية وأن يصبح لبنان
مقصدا ً رياضيا ً احترافيا ً لنخبة من
الرياضيين.
ولفتت حويّك إلى أنّ هذا النجاح
يأتي لترسيخ الشراكة المثالية بين
ب��ي��روت م��اراث��ون وم��ص��رف لبنان
ال���ذي ي��ق��وم وللسنة الثالثة على
التوالي بتقديم الدعم والرعاية لهذا
الحدث المميّز إيمانا ً منه بأن الحوافز
التنموية في االقتصاد الحديث لم تعد
تقتصر على أدوات التنمية التقليدية
وإنما باتت تتطلّب وج��ود هندسات
أخرى تفيد االقتصاد والمجتمع.
وإذ وجهت التهنئة القلبية إلى مي
الخليل التي حلمت وآمنت وح ّققت
أح�لام��ه��ا وإل���ى ف��ري��ق عمل بيروت
م��اراث��ون ال��ذي ال يهدأ وال يتعب وال
ي��ن��ام ،ث ّمنت غاليا ً م��وق��ف الحاكم
رياض سالمة صاحب الرؤية واإلرادة
َ
يتوان عن توفير كل اإلمكانات
الذي لم
المطلوبة للوصول إلى هذه المرحلة،
واختتمت بتحديد الموعد المقبل في
 8تشرين الثاني  2015حيث سيقام
سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون
في نسخته الـ 13في شوارع بيروت
ّ
الفضي وقد
التي سوف ت ّتشح باللون
بدأ يلمع في عينيها اللون الذهبي الذي
نأمل الوصول إليه في أقرب وقت.

جونز

مسجلة لتع ّذر مجيئه
وفي كلمة
ّ
إل��ى ب��ي��روت ،أش���ار عضو االت��ح��اد
الدولي أللعاب القوى مدير السباقات
للمسافات الطويلة شون واليس جونز
إلى أن ما قامت به مي الخليل وفريق
عملها يعتبر إنجازا ً كبيرا ً لجهة هذا
التصنيف الذي لم يستطع عدد كبير
من السباقات حول العالم وفي ظروف
أفضل الحصول عليه ،وهو جاء نتيجة
عمل جاد ورغبة في الوصول إلى أعلى
المستويات ليس لكسب شخصي
أو مادي بل لمصلحة مدينة بيروت
خصوصا ً ولبنان عموماً ،الفتا ً إلى
أننا نعيش اليوم حروبا ً وانقسامات
سياسية ودينية وأح��د أه��م أه��داف
سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون
هو جمع الشمل في لبنان والمنطقة
لكل األط��ي��اف السياسية والدينية
واالجتماعية لالحتفال بالرياضة
بروح من الصداقة واللعب النظيف.
ٍ
وكشف أن سباق مصرف لبنان
بيروت ماراثون  2015انضم إلى 20
سباقا ً عالميا ً فقط يحملون التصنيف
ّ
الفضي وه��ذا السباق ه��و م��ن بين
 100سباق ضمن قائمة تشمل آالف
ّ
تنظم سنويا ً تحمل
السباقات التي
إح��دى التصنيفات ما بين برونزية
وفضية وذهبية.

حناوي

وق��ال الوزير ح ّناوي في كلمة إن
الحدث هو دليل على أن هناك أناسا ً
ال يرسمون حدودا ً لطموحاتهم ،ومن
هؤالء مي الخليل التي نحتفل معها
بإنجاز ح ّققته لوطنها لبنان وهو
التصنيف ّ
الفضي للسباق الذي انطلق
عام  ،2003وهو في كل عام يحصد
نجاحات ع ّززت من حضور لبنان على
الخريطة الدولية ،موضحا ً أن وقفة
ال��وزارة إلى جانب بيروت ماراثون
توجهات ال��وزارة ألن
هي من صلب
ّ
من يح ّقق النتائج المش ّرفة فالوزارة
إل��ى جانبه وه��ي حقيقة بلّغناها
للمؤسسات الرياضية المحليّة.
وأش����ار ح��ن��اوي إل���ى أن ورش��ة
النهوض الرياضي تتطلّب كثيرا ً من
اإلج���راءات التشريعية والتنظيمية
والقانونية والمالية ،كما أنها تحتاج
سواعد الجميع في القطاعين العام
والخاص بحيث نصبح قادرين على
أن نتحدّث ع��ن صناعة الميدالية
وتكون لنا نتائج قوية من دون أن
ننسى المنشآت الرياضية وصيانتها
وبناء المزيد منها.

وبعدما ب��ارك لبيروت م��اراث��ون
ومي الخليل التي وعدت ووفت ،أعلن
التوجه لحضور سباق ه��ذا العام
ّ
ّ
الفضي كما فعل العام
بتصنيفه
الماضي على رغ��م ال��ن��ار والحديد
وأكاليل الغار للشهداء الذين افتدوا
بأرواحهم الوطن.

الخليل

اختتاما ً كانت كلمة مي الخليل
التي أشارت فيها إلى معاني وأهداف
ال��رك��ض ف��ي حياتها وح��ت��ى عندما
أصبحت ه��ذه الرياضة مستحيلة
بالنسبة لها كيف أن جمعية بيروت
م��اراث��ون جعلت المستحيل يصبح
حقيقة ،موضح ًة أننا ف��ي جمعية
بيروت ماراثون وعدنا لبنان ووفينا
الوعد بعدما طبّقنا الشروط وقواعد
ّ
الفضي انطالقا ً من إيماننا
التصنيف
بأهمية الركض ومبدأنا القائل بأن
السالم ال��ذي يعيشه أي ع �دّاء يمكن
أن يعيشه أي شخص عندما يركض
وبالتالي يمكن أن يعيشه شعب
بكامله عندما تصبح رياضة الركض
شأنا ً أساسيا ً في حياته.
متوجهة بالشكر إلى كل
واختتمت
ّ
الشركاء والرعاة ومن بينهم مصرف
لبنان وشخص الحاكم رياض سالمة
ووزارة الشباب والرياضة واللجنة
األولمبية واتحاد القوى ومحافظة
بيروت وبلدية بيروت والقطاعات
ال��ع��س��ك��ري��ة واألم��ن��ي��ة واإلدارات
وال��م��ؤس��س��ات ال��ع��ام��ة وال��خ��اص��ة
وال��ق��ط��اع��ات وال��ن��ق��اب��ات وهيئات
المجتمع المدني والصليب األحمر
والجمعيات الخيرية والجامعات
والمدارس واإلع�لام الشريك المثالي
وأعضاء مجلس األمناء وفريق العمل.
وبعدما أنهت الخليل كلمتها تسلّمت
من الوزير ح ّناوي ب��راءة التصنيف
ّ
الفضي وقد أحاطهما ضيوف الحفل
من الرسميّين .وبدورها سلّمت الخليل
نسخة مطابقة من ب��راءة التصنيف
إل��ى مصرف لبنان حاكما ً وأعضاء
في المجلس المركزي إل��ى المديرة
التنفيذية ل��دى الحاكمية ماريان
حويّك ،كذلك تسلّمت الخليل درع�ا ً
تقديرية من رئيس االتحاد اللبناني
أللعاب القوى روالن سعاده.
وت��خ�لّ��ل الحفل ع��رض أف�ل�ام عن
سباق ع��ام  2014وحفل التصنيف
ال��ب��رون��زي والفيلم الترويجي عن
ّ
الفضي ال��ذي ب��دأت ب ّثه
التصنيف
المؤسسة اللبنانية لإلرسال ()LBC
كما أقيم حفل كوكتيل للمناسبة.

مباراتنا األولى في اإلياب قدمنا عرضا ً جيدا ً أمام العهد
وتعادلنا معه سلبياً .وفي المباراة األخيرة مع األنصار
ٍ
بهدف مبكر من خطأ دفاعي وتأثر الالعبون
منيت شباكنا
بذلك ،علما ً أن الحكم سامر قاسم حرمنا من ركلة جزاء
صحيحة».
وع��ن ت��واض��ع أداء األجنبيين الجديدين سينجيز
وستريهافكا قال ف��رح« :من الصعب أن تنجح األندية
اللبنانية في استقدام العبين من ط��راز جيد في فترة
االنتقاالت الشتوية ،إال إذا امتلكت موازنات عالية ،وهو
أمر غير متوفر .ما يدفعها إلى البحث عن العبين أوروبيين
أنهوا مواسمهم ،وهؤالء بحاجة إلى شهر على األقل حتى
يستعيدوا جاهزيتهم البدنية .وأنا واثق من أن الالعبين
الجديدين سيقدمان األفضل في الجوالت المقبلة من
الدوري».
وأكد فرح أن المباراة المقبلة مع «النبي شيت» على
أرض األخير في الجولة المقبلة من ال��دوري ستكون
صعبة ،ألن الفريق البقاعي يبحث ب��دوره عن تعزيز
موقعه في المنطقة الدافئة ،وتجنب الصراع على الهروب
من الهبوط للدرجة الثانية ،لكن الراسينغ سيبذل أقصى
جهد ممكن للفوز ،وتحويل المباراة لمحطة انطالق جديدة
في مسيرة الفريق بالدوري».

دوري كرة ال�سلة الأميركي للمحترفين

غولدن �ستايت ي�ستعر�ض �أمام �ساكرامنتو
استعرض غولدن ستايت ووري��رز متصدر المنطقة
الغربية هجوميا ً وتخطى مضيفه ساكرامنتو كينغز
 96-121ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
على ملعب «سليب تراين آرينا» في ساكرامنتو وأمام
 17317متفرجاً ،قدم غولدن ستايت مباراة مميزة من
الناحيتين الهجومية والدفاعية ،ونجح بإيقاف كرات
خصمه لمدة سبع دقائق في نهاية الربع األول ومطلع
الثاني.
وبعد تخلف ساكرامنتو  42-63بين الشوطين ،حمل
البدالء مهمة التسجيل لدى غولدن ستايت فتألق أندري
إيغواداال وماريز سبايتس ( 17نقطة) وذلك بعدما ضمن
المو ّزع ستيفن كوري ( 23نقطة و 9تمريرات حاسمة)
ورف��اق��ه السير نحو الفوز الثامن والثالثين مقابل 8
خسارات.
واقترب بورتالند ترايل باليزرز من هيوستن روكتس
ولوس أنجليس كليبرز في الصراع على المراكز المتقدمة
في المنطقة الغربية ،بفوزه على مضيفه يوتا جاز بفارق
نقطة يتيمة .102-103
ولعب الثالثي داميان ليالرد ( 25نقطة) والماركوس
أولدريدج ( 22نقطة و 11متابعة) وويسلي ماتيوز (21

نقطة) دورا ً رئيسا ً في تحقيق الفوز ،فيما عجز يوتا عن
اللحاق بخصمه في الثواني األخيرة وسجل له غوردون
هايوورد  27نقطة وديريك فيفورز  20نقطة.
وفي المنطقة الشرقية ،فاجأ ديترويت بيستونز ضيفه
ميامي هيت وصيف الموسم الماضي وأسقطه -108
 91على ملعب «باالس أوف أوبرن هيلز» أمام 12768
متفرجاً.
ول��م تكن  34نقطة م��ن النجم كريس ب��وش كافية
لتفادي ميامي خسارته السابعة والعشرين إذ يحتل
المركز الثامن األخير المؤهل إلى البالي أوف من المنطقة
الشرقية.
وبرز مع الفائز الموزع دي جي أوغوستين صاحب 25
نقطة و 13تمريرة حاسمة والعب االرتكاز أندري دروموند
( 14نقطة و 14متابعة).
وفي باقي المباريات ،فاز فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
على دنفر ناغتس  98-105في مباراة تألق فيها البديل
هوليس تومسون صاحب  23نقطة وروبرت كوفينغتون
( 17نقطة و 8متابعات) ،وبوسطن سلتيكس على
نيويورك نيكس  97-108بفضل  26نقطة من إيفري
برادلي و 22نقطة لغاريد سالينغر.

بايرن ميونيخ يف�شل في ت�ضميد جراحه
عجز ب��اي��رن ميونيخ ح��ام��ل اللقب ف��ي الموسمين
الماضيين والمتصدر الحالي عن تضميد جراحه بعد
خسارته الفادحة األسبوع الماضي ،وسقط في ّ
فخ التعادل
أمام ضيفه شالكه  1-1بعشرة العبين ،في افتتاح المرحلة
التاسعة عشرة من الدوري األلماني.
وعلى رغم طرد مدافعه الدولي جيروم بواتينغ مطلع
المباراة ،أكمل الفريق البافاري اللقاء بعشرة العبين
ونجح في التقدم على شالكه قبل أن يعادل األخير األرقام
في الشوط الثاني.
ورفع بايرن رصيده في صدارة الترتيب إلى  46نقطة
أم��ام فولفسبورغ ( 38نقطة) ال��ذي لم يستفد وتعادل
بدوره مع مضيفه آينتراخت فرانكفورت .1-1
وحاول بايرن تأكيد أن الخسارة النكراء التي تعرض
لها أم��ام فولفسبورغ الثاني  4-1الجمعة الماضي في
المرحلة االفتتاحية لدور اإلياب لم تكن سوى «ز ّلة قدم»
وأن «العمالق البافاري» ما زال في مستوى التوقعات التي
رشحته إلحراز الثالثية التاريخية الثانية في ظرف ثالث
سنوات بعد األولى في عهد المدرب السابق يوب هاينكيس
عام .2013
كما بحث عن ر ّد االعتبار من م��درب شالكه اإليطالي
روب��رت��و دي ماتيو ال��ذي ك��ان على رأس اإلدارة الفينة
لتشيلسي اإلنكليزي عندما توج بطالً ألوروبا في 2012

على حساب بايرن ميونيخ بالذات بركالت الترجيح على
«آليانز أرينا».
وعجز فريق دي ماتيو عن تحقيق ف��وزه ال��راب��ع في
الدوري خارج ملعبه واألول على أرض بايرن منذ .2009
وخاض شالكه المواجهة الصعبة محروما ً من الهداف
الهولندي كالس يان هونتيالر بسبب إيقافه ست مباريات
إثر طرده في المباراة األخيرة التي فاز فيها فريقه على
هانوفر  0-1في ملعبه السبت الماضي.
وعلى ملعب «كومرزبنك  -أرينا» ،احتاج فولفسبورغ
مجددا ً إلى نجمه البلجيكي كيفن دي بروين لينقذه من
الخسارة أمام مضيفه اينتراخت فرانكفورت عندما سجل
له هدف التعادل قبل دقيقتين على نهاية المباراة .وافتتح
شتيفان إيغنر التسجيل لفرانكفورت ( )58مسجالً هدفه
الرابع في آخر خمس مباريات في الدوري ،والثالث عشر
في صدارة ترتيب الهدافين.
واستفاد بوروسيا مونشنغالدباخ الثالث من تعثر
المتصدر ووصيفه بتغلبه على ضيفه فرايبورغ بهدف
باتريك هيرمان ( ،)39ليقلص الفارق إلى  5نقاط مع
فولفسبورغ الثاني.
وتعادل هانوفر مع ضيفه ماينتس بهدف الفرنسي
جيمي بريان ( ،)26مقابل هدف الكولومبي الكين سوتو
(.)77

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1إحدى جزر االنتيل الكبرى شرق هايتي
2 .2مدينة في وسط السودان ،صوت حزين
3 .3للتعريف ،ص ّناه من األذى ،صاح التيس
4 .4شهر ميالدي ،ما إرتفع من خده
5 .5عائلة ،دولة أوروبية
6 .6دولة أوروبية ،ضمير متصل
7 .7يسعل ،أمر عظيم ،يزيال األثر
8 .8سيد ال��ق��وم ،ب��رك��ان مشتعل ف��ي ال��ي��اب��ان ،مدينة
ألمانية
9 .9مرفأ في تركيا على البحر األسود ،بقرة برية
1010نلومك ،أوبّخ
1111خادم ،م ّرنت ،عملة آسيوية
1212مصيب ًة ،قبّلت

1 .1عاصمة األرجنتين ،غير مطبوخ
2 .2حاكم ،مدينة إيطالية
3 .3من األطراف ،غفر ،نركض
4 .4بلدة لبنانية ،أناصر
5 .5تتع ّود على ،صاهرت
6 .6در ،أعلى قمة في كريت ،باشر العمل
7 .7مدينة مكسيكية ،مخادع
8 .8ر ّد على السؤال (باألمر) ،جامعة أميركية شهيرة،
طريقة
9 .9مقتناهم ،فنيا وهلكا
1010ضعف ،تالئمها
1111يكمل العمل ،دكاكين
1212ناحية ،سالم ،من الحبوب
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،437198652 ،851627493
،529481367 ،962354178
،674539281 ،318762945
،146873529 ،795216834
2839457156

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ال���ح���وض ال��ع��ظ��ي��م ) 2
ليبيريا ،لندن  ) 3حن ،نتأهب ) 4
رأس العين ،هدر  ) 5برحنا ،ناسكا
 ) 6اسر ،ليالي ،نا  ) 7تسأم ،هرم 8

) برمت ،المانيا  ) 9ام ،ادما ،لحام
 ) 10رايتم ،حلي ،من  ) 11دنن،
يسدلونه  ) 12منمق ،لن ،اه.
عموديا:
 ) 1ال���ح���رب ال����ب����اردة ) 2
لينارس ،رمان  ) 3حب ،سحرتم،

ينم  ) 4ويغان ،ستات  ) 5ضر،
الال ،دميم  ) 6اينع ،يمام ،سق 7
) التينا ،الحد  ) 8انالهم ،ل ل ل
 ) 9ظله ،سيراليون  ) 10ينبهك،
منح  ) 11مد ،دان ،يامها  ) 12نار،
االمن.

 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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يال عقبالكن
فيلم روم��ان��س��ي بطولة داري��ن
حمزة وندى ابو فرحات من اخراج
اي��ل��ي خليفة .م��دة ال��ع��رض 100
دق��ي��ق��ة( .ف��وك��س ،ABC ،غ��ران��د
كونكورد ،الس ساليناس ،غاالكسي،
سينمال).

Barbie in Princess Power
فيلم تصويري بطولة بريت ارفين
من اخراج زيك نورتون .مدة العرض
 100دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سينمال ،فوكس ،غاالكسي).

American Sniper
فيلم ت��ش��وي��ق ب��ط��ول��ة ب��رادل��ي
كوبر من اخ��راج كلينت ايستوود.
مدة العرض  134دقيقة،ABC( .
كونكورد ،سينمال ،فوكس ،امبير).

The Boy Next Door
فيلم رع��ب بطولة كريستسن
تشينوث من اخ��راج روب كوهين.
( ،ABCكونكورد ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

Into The Woods
فيلم عائلي بطولة أنا كيندريك
م��ن اخ����راج روب م���ارش���ال .م��دة
العرض  124دقيقة ،ABC( ،الس
ساليناس ،سينمال ،فوكس ،سينما
سيتي).

Unbroken
فيلم دراما بطولة فين ويتروك من
اخراج انجيلينا جولي .مدة العرض
 137دقيقة ،ABC( .كونكورد،
سينمال ،فوكس ،سينما سيتي).

