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الملكي يرنو �إلى ت�ضميد الجراح ...والبافاري في اختبار ّ
جدي �أمام هامبورغ
يوفنتو�س وروما يتر ّب�صان ب�أهل القاع ...وليون والأمراء في فر�صة للتعوي�ض
يبحث ري���ال م��دري��د المتصدر ع��ن ر ّد فعل
أمام ضيفه ديبورتيفو الكورونيا اليوم ،تنسيه
الخسارة الساحقة أم��ام ج��اره أتلتيكو مدريد
برباعية نظيفة ،في المرحلة الثالثة والعشرين من
الدوري اإلسباني.
وكان الملكي يعيش في فترة رائعة حقق خاللها
 18فوزا ً في  21مباراة ،لكن سقوطه الرباعي أمام
أتلتيكو حامل اللقب ،أع��اده إل��ى أرض الواقع،
وقلص ال��ف��ارق مع برشلونة غريمه التاريخي
وأقرب مطارديه إلى نقطة يتيمة.
ّ
وحث حارس الفريق المخضرم إيكر كاسياس
زم�ل�اءه على التعويض ق��ائ�لاً« :بعد خسارتنا
المؤلمة األحد الماضي ،نحن جاهزون للعب والفوز
أمام ديبورتيفو» .وكان كاسياس تع ّرض النتقا ٍد
يخص الهدف
حاد من قبل الجماهير خصوصا ً بما
ّ
األول الذي ه ّز شباك الفريق الملكي.
وسيغيب عن تشكيلة اإليطالي كارلو أنشيلوتي
الظهير البرتغالي فابيو كوينتراو إلصابة عضلية،
ليستدعي أنشيلوتي الشاب ماريو هيرموسو
للتدرب مع الفريق األول ،الذي يعاني من إصابات
كثيرة أهمها العب الوسط المتألق الكرواتي لوكا
مودريتش ،والمدافعين البرتغالي بيبي وسيرخيو
رام���وس ،وص��ان��ع اللعب الكولومبي جيميس
رودريغيز والعب الوسط األلماني سامي خضيرة.
وم��ا زاد الطين بلّة بعد خ��س��ارة «فيسنتي
كالديرون» ،انتشرت صور عيد الميالد الثالثين
للبرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل العب في
العالم على المواقع المدريدية ،التي اتهمت هدّافها
بعدم مباالته بالخسارة الساحقة برفقة بعض
زمالئه.
وتردّد أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز زار مق ّر
تدريبات الفريق في مركز فالديبيباس وبقي هناك
ساعتين لمناقشة األزم��ة الراهنة مع أنشيلوتي
والالعبين .وفي ظ ّل رغبة مدريدية بالر ّد لخسارة
أتلتيكو ،يخوض ديبورتيفو اللقاء بعد فوزين
متتاليين على رايو فايكانو ( )1-2وإيبار (،)0-2
وسيحاول العبو المدرب فيكتور فرنانديز االستفادة
من المعنويات المنخفضة لالعبي الفريق األبيض.
وينتظر برشلونة أي خطوة ناقصة من البطل
ّ
لينقض على الصدارة عندما يستقبل
األوروب��ي
ليفانتي الثامن عشر على ملعب «ك��ام��ب نو»
منتشيا ً من فترة رائعة يعيشها كان آخرها الفوز
على فياريال  1-3في ذهاب نصف نهائي الكأس.
ويعيش الفريق الكاتالوني مرحلة جيدة مذ
ظهرت عليه ب��وادر أزمة جراء مناوشات داخلية
بين المدرب إنريكي والنجم األرجنتيني ميسي بعد
الخسارة أمام ريال سوسييداد في الدوري المحلي
مطلع العام الجاري ،إضافة إلى مشكالت إدارية
ج��راء تهم الته ّرب الضريبي في صفقة استقدام
المهاجم البرازيلي نيمارّ .
ودك العبو «بلوغرانا»
شباك خصومهم  37م��رة في المباريات العشر
األخيرة التي حققوا فيها الفوز.
ويستعد أتلتيكو م��دري��د لرحلة سلتا فيغو
العاشر يوم غدٍ ،منتشيا ً من انتصاراته األربعة
المتتالية آخرها أمام الملكي.
ويستقبل فالنسيا الثالث والفائز  6مرات في
مبارياته الثماني األخيرة ،خيتافي الرابع عشر،
فيما يريد إشبيلية تعويض خسارتيه األخيرتين
وتراجعه إل��ى المركز الخامس عندما يستقبل
قرطبة وصيف القاع.

على الجبهات األرب��ع ه��ذا الموسم ،ففضالً عن
الدوري الذين يحملون لقبه في العامين الماضيين
وكأس فرنسا حيث سيواجهون موناكو في ربع
النهائي مطلع الشهر المقبل ،بلغوا المباراة النهائية
لمسابقة كأس الرابطة حيث سيالقون باستيا في
 11نيسان المقبل ،والدور ثمن النهائي لمسابقة
دوري األبطال إذ يستضيفون تشلسي اإلنكليزي
الثالثاء المقبل ذهاباً .لكن طموح أصدقاء الدولي
السويدي العمالق زالتان ابراهيموفيتش يصطدم
بالعودة القوية لكاين ال��ذي حقق  4انتصارات
متتالية أخرجته من المراكز المؤدية إلى الدرجة
الثانية.
ويسعى ليون إلى استعادة نغمة االنتصارات
المتتالية التي بلغت  6قبل أسبوعين قبل أن
تتوقف بتعادلين متتاليين أمام موناكو وباريس
سان جرمان فتقلّص الفارق بينه وبين األخير إلى
نقطتين .ويع ّول ليون على هداف الدوري ألكسندر
الك��ازي��ت ص��اح��ب  22ه��دف �ا ً ف��ي ص���دارة الئحة
الهدافين لتعميق جراح لوريان صاحب النتائج
المتذبذبة في المراكز األخيرة.

الدوري األلماني

تنتظر رباعي ال��ص��دارة في ال��دوري األلماني
اختبارات صعبة في المرحلة الحادية والعشرين
التي افتتحت أم��س بلقاء بوروسيا دورتموند
السادس عشر مع ضيفه ماينتس الثالث عشر.
وتنتظر بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب
مه ّمة صعبة أمام ضيفه وغريمه هامبورغ الثاني
عشر ،واألمر ذاته بالنسبة إلى فولفسبورغ الثاني
أم��ام مضيفه باير ليفركوزن السادس ،وشالكه
الثالث أمام مضيفه اينتراخت فرانكفورت التاسع،
وأوغسبورغ الرابع أم��ام مضيفه فيردر بريمن
الثامن اليوم.
في المباراة األولى على ملعب «أليانز آرينا» في
ميونيخ ،يسعى رجال المدرب اإلسباني جوزيب
غوارديوال إلى تحقيق الفوز األول على أرضهم في
العام الجديد عندما يستضيفون هامبورغ .ولم
تكن بداية حامل اللقب جيدة في عامه الجديد
وأهدر  5نقاط بخسارته أمام مضيفه فولفسبورغ
وتعادله مع ضيفه شالكه ،قبل أن يتذ ّوق حالوة
االن��ت��ص��ار ب��ف��وز على مضيفه شتوتغارت في
المرحلة الماضية .ويأمل البافاري في مواصلة
صحوته وتوسيع ف��ارق النقاط الثماني التي
تفصله عن فولفسبورغ باعتبار االختبار الصعب
الذي يخوضه األخير أمام باير ليفركوزن.
لكن البطل ي��درك جيدا ً صعوبة مهمته أمام
هامبورغ العائد بق ّوة في المرحلتين األخيرتين
بانتصارين متتاليين ،وسيحاول بالتالي التأكيد
ول��و على حساب حامل اللقب أو ال��خ��روج على
األقل بنقطة غالية .ويمني متصدر الترتيب النفس
بتحقيق الفوز لرفع معنويات العبيه قبل رحلتهم
الصعبة إلى أوكرانيا لمواجهة دانييتسك األوكراني
الثالثاء المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة
دوري األبطال.
وال تختلف حال فولفسبورغ عن البافاري حيث
يطمح بدوره إلى مواصلة صحوته بعد تعثره أمام
اينتراخت فرانكفروت في المرحلة قبل الماضية
قبل أن يتغلب على هوفنهايم بثالثية نظيفة في
المرحلة الماضية.

الدوري الفرنسي

يملك فريقا ليون المتصدر ومطارده المباشر
باريس س��ان جرمان ،فرصة للتعويض عندما
يخوضان مباراتين سهلتين في المرحلة  25من
الدوري الفرنسي .ويتصدّر ليون الترتيب برصيد
 50نقطة بفارق نقطتين عن مرسيليا وباريس
سان جرمان.
ويح ّل ليون ضيفا ً على لوريان السادس عشر
يوم غدٍ ،ويلعب باريس سان جرمان مع ضيفه
كاين الرابع عشر اليوم.
وكان ليون وباريس سان جرمان تعادال 1-1
في ق ّمة المرحلة الرابعة والعشرين األحد الماضي.
وت��ب��دو الفرصة سانحة أم��ام أم���راء باريس
لالنقضاض على الصدارة موقتا ً عندما يستضيف
كاين .ويدخل فريق العاصمة المباراة بمعنويات
عالية بعد تأهله أم��س األرب��ع��اء إل��ى ال��دور ربع
النهائي لمسابقة كأس فرنسا على حساب نانت
 0-2على ملعب بارك دي برانس.
وال ي��زال رج��ال المدرب ل��وران بالن ينافسون

ويسعى شالكه ال��ى اس��ت��غ�لال المعنويات
ال��م��ه��زوزة ل��دى العبي اينتراخت فرانكفورت،
فبعد البداية المدوية التي حققوها مطلع الموسم
الحالي ،تراجعت نتائج الفريق بشك ٍل رهيب حتى
بات يشغل المركز التاسع علما ً بأنه لم يذق طعم
الفوز في المبارايات الست األخيرة ( 4تعادالت
وخسارتان) .وتعتبر المباراة بروفة لشالكه قبل
استضافته لريال مدريد اإلسباني األربعاء المقبل
في ذه��اب ال��دور ثمن النهائي للمسابقة القارية
العريقة.
ويطمح أوغسبورغ مفاجأة الموسم في استعادة
نغمة االنتصارات التي توقفت في المرحلة الماضية
بتعادله مع اينتراخت فرانكفروت بالذات ،2-2
عندما يح ّل ضيفا ً على فيردر بريمن العائد بقوة في
مرحلة اإلياب.
وفي باقي المباريات ،يلعب هوفنهايم السابع
مع شتوتغارت صاحب المركز األخير ،وبوروسيا
مونشنغالدباخ الخامس مع كولن الحادي عشر
اليوم ،على أن تختتم المرحلة يوم غ ٍد بلقاءي هرتا
برلين الرابع عشر مع فرايبورغ السابع عشر قبل
األخير ،وهانوفر العاشر مع بادربورن الخامس
عشر.

الدوري اإليطالي

قد يعاني يوفنتوس وروما من غياب مهاجميهما
األساسيين ولكنهما يحظيان اآلن بدعم ومساندة
اثنين من المواهب الشابة الرائعة التي ساعدت
الفريقين في تحقيق الفوز في مباراتيهما بالمرحلة
الثانية والعشرين من الدوري اإليطالي مطلع هذا
األسبوع.
ويفتقد يوفنتوس حامل اللقب جهود مهاجمه
األس��اس��ي األرجنتيني ك��ارل��وس تيفيز بسبب
اإليقاف وذلك في المباراة التي يح ّل فيها ضيفا ً
على تشيزينا سوم غ ٍد ضمن منافسات المرحلة
الثالثة والعشرين من المسابقة ولكن ألفارو موراتا
يبدو مؤهالً بشك ٍل كبير ليح ّل مكان تيفيز في قيادة
هجوم الفريق.
ويتصدّر تيفيز قائمة هدافي المسابقة هذا
الموسم برصيد  14هدفا ً
ويرجح أن يكون اإلسباني
ّ
موراتا هو البديل المناسب منه في هذه المباراة ال
سيما أن موراتا صنع لتيفيز الهدف األول في مباراة
الفريق أمام ميالن يوم السبت الماضي كما سجل
موراتا بنفسه الهدف الثالث في المباراة نفسها
ليفوز يوفنتوس  1-3ويرفع رصيده إلى  53نقطة
من  22مباراة فيما يحت ّل روما المركز الثاني في
جدول المسابقة برصيد  46نقطة.
وكانت صفقة موراتا هي الكبرى بين الصفقات
التي أبرمها يوفنتوس هذا الموسم ،إذ ض ّم الالعب
من ريال مدريد اإلسباني مقابل  22مليون يورو
ولكنه قد يعود إلى الريال بنهاية الموسم الحالي.
وذك��رت صحيفة «آس» اإلسبانية الرياضية أن
فقرة في عقد الالعب تتيح للريال استعادته هذا
العام مقابل دفع  30مليون يورو إلى يوفنتوس أو
في  2016مقابل  35مليون يورو.
وال يبدو تشيزينا صاحب المركز قبل األخير في
جدول المسابقة بحا ٍل جيدة تسمح له بمواجهة
يوفنتوس حامل لقب البطولة ومتصدّر جدول
المسابقة .ومني تشيزينا بالهزيمة  2-0أمام
مضيفه أمبولي األحد الماضي ليتج ّمد رصيده عند

بالتعاون مع مركز دعم ال�شباب ـ الأونروا

طلبة الالذقية في «القومي» تقيم مباراة و ّدية

 15نقطة من  22مباراة .ولكن األسوأ حاال ً هو بارما
متذيّل ج��دول المسابقة برصيد تسع نقاط قبل
مباراته المقررة األحد أمام روما في مواجهة أخرى
بين القمة والقاع ضمن فعاليات هذه المرحلة.
قد يفتقد روما في هذه المباراة جهود مهاجمه
المخضرم فرانشيسكو توتي المصاب باإلنفلونزا.
وفي هذه الحالة ،ينتظر أن يواصل رودي غارسيا
المدير الفني للفريق االعتماد على الالعب الشاب
دانييلي فيردي ( 18سنة) الذي تألق في هجوم
الفريق خالل مباراة كالياري حيث صنع الهدفين.
ويستعيد روما إلى صفوفه دانييلي دي روسي،
كما قد تشهد المباراة عودة اإليفواريين جيرفينهو
وسيدو دومبيا مع الفريق بعد عودتهما من غينيا
االستوائية حيث فازا مع المنتخب اإليفواري بلقب
كأس األمم األفريقية.
ويواجه نابولي ،الذي يسعى للقفز إلى المركز
الثاني لضمان التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا
في الموسم المقبل ،مهمة صعبة في هذه المرحلة
حيث يح ّل ضيفا ً اليوم على باليرمو الذي خسر
مباراة واح��دة فقط في  11مباراة خاضها على
ملعبه هذا الموسم.
وفي باقي المباريات ،يح ّل فيورنتينا ضيفا ً على
ساسولو اليوم ،ويلتقي ميالن مع أمبولي وكييفو
مع سامبدوريا وأودينيزي مع التسيو وجنوه
مع فيرونا وأتاالنتا مع إنتر ميالن وتورينو مع
كالياري غداً.

كأس إنكلترا

مع خروج تشيلسي ومانشستر سيتي صاحبي
المركزين األول والثاني بالدوري اإلنكليزي مبكرا ً
من مسابقة ك��أس االتحاد اإلنكليزي ،تستأنف
المسابقة نشاطها السبت باهتمام بالغ من األندية
الستة عشر المتبقية في البطولة وفي مقدمتها
مانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول التي تسعى
للتتويج بلقب الكأس بعد تضاؤل فرصها كثيرا ً في
الدوري.
وأصبحت مسابقة ك��أس االت��ح��اد اإلنكليزي
هي األمل الوحيد المتبقي أمام مانشستر يونايتد
للخروج بأي لقب من الموسم الحالي ،إذ يحتل
الفريق المركز الثالث في جدول الدوري اإلنكليزي
بفارق  12نقطة عن المتصدّر تشيلسي.
ويح ّل يوناتيد ضيفا ً على بريستون نورث إيند
بعد غ ٍد االثنين في اختتام مباريات دور الستة
�ب معظم الترشيحات في
عشر للكأس .وت��ص� ّ
مصلحة الشياطين الحمر للعبور من هذه الموقعة
إلى دور الثمانية بالبطولة .ولكن مع استمرار غياب
االستقرار في صفوف الفريق ومعاناة الفريق من
تذبذب المستوى ،اعترف الهولندي لويس فان غال
المدير الفني لمانشستر يونايتد بحاجة الفريق
لتحسين مستوى األداء في هذه المباراة المرتقبة
على رغم فوز الفريق على بيرنلي  1-3بالدوري
اإلنكليزي أخيراً.
ويستضيف آرسنال حامل اللقب غ��دا ً فريق
ميدلسبروه على ملعب «اإلمارات» في لندن بعدما
استعاد آرسنال نغمة االنتصارات بتغلّبه على
ليستر سيتي  1-2في ال��دوري .ويثق الفرنسي
آرسين فينغر المدير الفني آلرسنال في نجاح فريقه
بهذه المباراة ولكنه سيفتقد جهود العب الوسط
آرون رامسي الذي أصيب منتصف هذا األسبوع.
ويحل ليفربول ضيفا ً اليوم على كريستال باالس
في مواجهة مك ّررة للفريقين في المربع الذهبي
للبطولة ع��ام  1990والتي فجر فيها كريستال
باالس المفاجأة وتغلب على ليفربول  .3-4ولهذا،
تمثل المباراة فرصة جيدة أمام ليفربول للثأر من
كريستال باالس ال سيما أن الفريق نفسه تغلب على
ليفربول  1-3في الدوري اإلنكليزي هذا الموسم.
ومنذ تلقيه ه��ذه الهزيمة ،استعاد ليفربول
مستواه المعهود وواصل الضغط على منافسيه
أمالً في إنهاء الموسم بأحد المراكز األربعة األولى
في الدوري.
ويلتقي أستون فيال ،الذي لم يعيّن مديرا ً فنيا ً
حتى اآلن ،مع ليستر سيتي غدا ً في مباراة ستحدّد
مصير كل من الفريقين بشك ٍل هائل في الموسم
الحالي .وأقال أستون فيال ،صاحب المركز الثامن
عشر ،المدرب بول المبرت األربعاء الماضي .في
المقابل ،ال يزال نيغل بيرسون في منصب المدير
الفني لفريق ليستر سيتي ولكن مستقبله مع
مهب الريح بعد التقارير التي أكدت
الفريق يبدو في ّ
أنه أقيل بالفعل من تدريب الفريق.

نظمت نظارة التربية والشباب
في منفذية الطلبة الجامعيين في
الالذقية التابعة للحزب السوري
القومي االجتماعي ،وبالتعاون مع
مركز دعم الشباب ـ األونروا ،مباراة
ودّي���ة ف��ي ك��رة ال��ق��دم بين فريق
من المنفذية وفريق من المركز،
وذلك على ملعب الغراف في حي
الرمل.
حضر ال��م��ب��اراة ناظر التربية
والشباب يامن ودح ومدير مديرية
التعليم المفتوح يعقوب الشامي،
وعدد من المشجعين ،وفي نهاية
المباراة ت ّم تبادل الدروع التكريمية
بين الفريقين.

من اللقاء الذي جمع الفريقين

ّ
يت�صدر موقت ًا بفوزه على ال�ساحل
العهد
قفز فريق العهد موقتا ً إلى صدارة
الدوري اللبناني لكرة القدم بـ 35نقطة،
بفوزه على شباب الساحل بهدفين
من دون ر ّد في المباراة التي جمعت
الفريقين أمس على ملعب صيدا البلدي،
في افتتاح الجولة السادسة عشرة.
وفي مباراة ثانية ،حقق فريق «النبي
شيت» نتيجة كبيرة بفوزه على ضيفه
السالم زغرتا  4 – 5على ملعبه في
البقاع .وشهدت هذه المباراة تسجيل
أس��رع ه��دف ه��ذا الموسم في الثانية
 ،20عبر مهاجم النبي شيت علي ناصر
الدين.
في مباراة الساحل والعهد ،هاجم
العهد منذ انطالق صافرة البداية أمالً
ف��ي التقدم ب��اك��راً ،وسنحت لالعبيه
فرص عدة وقف الدفاع الساحلي لها
بالمرصاد ،ليمتص هجمات العهد،
لكن األخير نجح في تسجيل هدفين
عبر عباس عطوي ( )39بكرة أرضية
إلى يسار الحارس إثر تقدم واختراق
لحسين ال��زي��ن وع��رض��ي��ة لحسين
عواضة من الميمنة  – 1صفر.
وض��اع��ف اإلي��ف��واري ريمي أديكو
( )1+45النتيجة للعهد بكرة مرتدة من
الحارس والمدافع إثر إرباك وعرضية
من حسين عواضة  – 2صفر.
وفي الشوط الثاني اعتمد الساحل

الهجمات المرتدة السريعة مع تراجع
من العهد للمحافظة على تقدّمه ،لكن
ال��م��ح��اوالت الساحلية ل��م تكتسب
الجدية المطلوبة.
وحفلت مباراة النبي شيت مع السالم
بأحداث مثيرة ،فبعد أن تقدم األول – 4
صفر ،انتفض السالم واستعاد ثقته
بنفسه وأدرك التعادل  4 – 4قبل أن
يحسم مهاجم النبي شيت شيخ ديوك
سامبا النتيجة لمصلحة فريقه البقاعي
ويخطف ثالث نقاط غالية.
وافتتح علي ناصر الدين التسجيل
(ال��ث��ان��ي��ة  )20ب��أس��رع إص��اب��ة هذا
الدوري بكرة لوب من فوق الحارس إلى
قلب المرمى منفردا ً إثر تمريرة رائعة من
خالد الصالح  – 1صفر.
وض��اع��ف محمد أب��و عتيق ()11
النتيجة للنبي شيت بكرة إلى سقف
المرمى بعد اختراق وعرضية من علي
بزي  – 2صفر.
وسجل محمد باقر يونس ()18
اإلصابة الثالثة لسفير البقاع بكرة
تح ّولت من أسفل القائم األيمن إلى
ال��ش��ب��اك إث��ر ك��رة ساقطة م��ن خالد
الصالح.
وح��ق��ق علي ب��زي ( )27اإلص��اب��ة
الرابعة بكرة إلى سقف الشباك بعدما
استخلص الكرة من المدافع الزغرتاوي

عالء حمية وانفرد وسجل  – 4صفر.
وقلّص لوكاس غاالن ( )34النتيجة
للسالم بكرة راسية إلى يمين الحارس
مستفيدا ً من ضربة حرة مباشرة نفذها
عمر زين الدين .4 – 1
وس��ج��ل ل��وك��اس ( )50اإلص��اب��ة
الثانية للسالم مستفيدا ً من كرة مرتدة
من القائم األيسر ،حضرها له أبو بكر
المل إثر ركنية لعمر زين الدين .4 – 2
وتابع غاالن تألقه ( )58وسجل
اإلصابة الثالثة (هاتريك) للسالم
بكرة رأسية إلى المقص األيمن إثر
ضربة ح��رة ألب��و بكر ال��م� ّل ،4 – 3
وأدرك أبو بكر المل ( )61التعادل
للسالم  4 – 4مستفيدا ً من كرة مرتدة
م��ن ال��ح��ارس إث��ر عرضية م��ن عمر
زي��ن الدين ح��اول ال��ح��ارس قطعها
قبل أن تصل إل��ى ل��وك��اس ،وتقدم
النبي شيت مجددا ً عبر شيخ ديوك
سامبا ( )67بكرة رأسية إلى يمين
الحارس مستغالً عرضية علي بزي
.4 – 5
وبعد اللقاء ،طالب جمهور السالم
اإلدارة بإقالة المدرب الهولندي بيتر
مندريتسما الذي أشرك الالعبين عمر
زين الدين وأبو بكر المل متأخرا ً في
الشوط األول وأح��دث التغيير هذا
تح ّوال ً ووصوال ً إلى التعادل .4 – 4

الخا�صة
الخليل تلتقي اتحاد الم�ؤ�س�سات التربوية
ّ
وعر�ضت تح�ضيرات �سباق «بنك  »MEDلل�شباب
زارت رئ��ي��س��ة ج��م��ع��ي��ة ب��ي��روت
ماراثون مي الخليل مقر األمانة العا ّمة
للمدارس الكاثوليكية في لبنان ،حيث
التقت األمين العام األب بطرس عازار
المؤسسات
وبحضور مم ّثلي اتحاد
ّ
الخاصة في لبنان ،وذلك
التربوية
ّ
لعرض التحضيرات المتعلّقة بتنظيم
سباق «بنك ميد» للشباب والمق ّرر
تاريخه األحد  22آذار المقبل ،وتأكيد
أه ّمية المشاركة الواسعة من القطاع
التربوي.
وك���ان راف���ق الخليل ن��ائ��ب رئيس
حسان رستم
الجمعية العميد المتقاعد ّ
حسان محيي
والمستشار اإلع�لام��ي
ّ
الدين ،إذ استهل اللقاء بكلمة ترحيب
وتقدير من األب عازار الذي شكر الخليل
على ما تقوم به من عمل وطني يحتاجه
شبابنا للتفاعل وتجسيد مبدأ التنافس
على قاعدة الروح الرياضية التي تبدو
مدخالً ضروريا ً لوحدتنا الوطنية.
المؤسسات
وأشار إلى أننا في اتحاد
ّ

�اص��ة ف��ي ل��ب��ن��ان من
ال��ت��رب��وي��ة ال��خ� ّ
المواكبين لنشاطات الجمعية وهي
ّ
محط تقدير واهتمام وذل��ك من خالل
المشاركة الواسعة لطالبنا وطالباتنا
وه��و أم��ر حيوي يعود بالفائدة على
أجيالنا الطالعة ألن الرياضة مدخل
لصحة البدن والعقل.
ّ
من جهة أخرى ،قدمت الخليل الشكر
لحفاوة االستقبال ون ّوهت بما يعبّر
عنه األب عازار من محبّة ويؤ ّكده من
دع��م ،موضح ًة أن نجاحات األح��داث
التي تنظ ّمها جمعية بيروت ماراثون
هو بفضل هذا الدعم واإليمان المك ّرس
عبر تلك المشاركة الدائمة م��ن قبل
ط�لاب لبنان وط�لاب م��دارس االتحاد
على وجه الخصوص.
وأشارت إلى أنّ من أهداف الجمعية
توجيه الجيل الجديد نحو الرياضة
ألج��ل مجتمع أفضل ،وإن طموحاتنا
منصات التتويج،
أن يبقى لبنان على ّ
والعمل لتعميم ثقافة الركض ومن هنا

ج��اءت فكرة سباق للشباب ألن هذه
الفئة هي نقطة ارتكاز المجتمع.
وأوض��ح رستم أنّ خطة «بيروت
ماراثون» التركيز على الفئات العمرية
في ال��م��دارس حيث ه��ذه األخيرة هي
الخ ّزان الكتشاف المواهب والخامات،
ونعمل في ه��ذا اإلط��ار بالتعاون مع
اتحاد ألعاب القوى ألجل صناعة أبطال
مستوفين الشروط الف ّنية.
ب��ع��د ذل���ك ج���رت م��ن��اق��ش��ة ح��ول
كيفية اعتماد آليات ضامنة ألوسع
مشاركة طالبية في هذا السباق عبر
التسجيل المبكر وتوفير التسهيالت
اللوجستية والتنظيمية ،واتفق على
وجهت الخليل
استمرار التواصل حيث ّ
الدعوة إلى األب عازار وأعضاء االتحاد
لحضور المؤتمر الصحافي الذي تعقده
الجمعية الثالثاء المقبل في مبنى وزارة
التربية والتعليم العالي – األونيسكو
(األودي���ت���وري���وم) وذل���ك إلع�ل�ان كل
التفاصيل المتعلّقة بالسباق رسمياً.
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الكلمات المتقاطعة

1

11

12

2
3
4
5
6
7

1 .1مخرج سينمائي إنكليزي إشتهر ببراعته في خلق
المواقف المثيرة في أفالمه
2 .2بدّل ،أحد آلهة روما األقدمين ،دفن البنت وهي حية
3 .3عاصمة أوروبية ،الفلوس
4 .4جزيرة يونانية في أرخبيل سيكالد ،أنيس
5 .5ضمير منفصل ،شبه جزيرة في أوروبا
6 .6متواني عن العمل ،بقرة برية ،عملة أوروبية
7 .7عائلة رسام فرنسي راحل ،مدينة كنعانية قديمة
حلّت بها كارثة أرضية في القرن 18
8 .8للنداء ،بياض البيض ،يثني على
9 .9من القوارض ،يح ّل محل
1010أضاء ،شيّدوها
1111جامعة أميركية شهيرة ،م��ن القديسات ،مدينة
فرنسية
1212نخبر القصة ،وجع ،ضمير متصل

1 .1أديبة إنكليزية راحلة إشتهرت برواياتها البوليسية
2 .2أسد ،خالف تذ ّكر ،حرف نصب
3 .3عاصمة سيراليون ،جلس برفقة
4 .4غير مطبوخ ،مدينة في سويسرا
5 .5إلهة الصيد عند الرومان ،من أنهر لبنان
6 .6ضمير متصل ،ويعبرا ،سقي
7 .7يصاهره ،خاصتي ،حرف أبجدي مخفف
8 .8تنتزع الشيء وتخرجه برفق ،من األطراف ،سهام
9 .9شهر مصري ،قروض
1010عاصمة ماليزيا
1111حاكم ،يبسط ،سهل
1212إشتد في العمل ،من القوارض ،مصيف لبناني

Su
do
ku

8
9
10
11
12

حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،754832619 ،192476385
،279648531 ،386519427
،618325794 ،543791862
،827953146 ،461287953
935164278

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1الدومينيكان  ) 2ميالنو،
راالي  ) 3ي��ا ،س��داه��م  ) 4اطير،
ميراج  ) 5انب ،ليمون ،دو  ) 6ين،
ارنهيم  ) 7را ،ادن��س ،بدني ) 8

يراسل ،يراع  ) 9حاد ،تمنح ،مان
 ) 10املدان ،لباس  ) 11نلعب،
تي ،دن  ) 12هيراكليس.
عموديا:
 ) 1امين الريحاني  ) 2ليا،
ارام���ل  ) 3دل ،اب���ي ،ادل��ع��ه ) 4

واس���ط ،ن��اس ،دب��ي  ) 5منديل،
دلتا  ) 6يواريان ،منتا  ) 7مرسين،
ي��ك  ) 8ي��رم��م��ون ،رح��ل  ) 9كا،
ينبها ،بني  ) 10البر ،يدعما )11
نا ،ادم��ن ،اسد  ) 12يرجو ،يمن،
ني.

 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 رومانسي بطولة دارين
ح� �م ��زة ون � ��دى اب� ��و ف ��رح ��ات من
اخ��راج ايلي خليفة .م��دة العرض
 100دق �ي �ق��ة( .ف��وك��س،ABC ،
غراند كونكورد ،الس ساليناس،
غاالكسي ،سينمال).
Barbie in Princess
Power
فيلم ت�ص��وي��ري بطولة بريت
ارف�ي��ن م��ن اخ��راج زي��ك نورتون.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ن �م��ال ،ف��وك��س،
غاالكسي).

American Sniper
فيلم ت�ش��وي��ق ب�ط��ول��ة برادلي
كوبر من اخراج كلينت ايستوود.
م� � ��دة ال� � �ع � ��رض  134دق� �ي� �ق ��ة.
( ،ABCك ��ون� �ك ��ورد ،سينمال،
فوكس ،امبير).

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

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
م��ن اخ ��راج انجيلينا ج��ول��ي .مدة
ال �ع��رض  137دق �ي �ق��ة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،س �ي �ن �م��ال ،ف��وك��س،
سينما سيتي).

