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كأس النخبة

رياضة المحركات

ً
رالي لبنان :روجيه فغالي بطال للمرة التاسعة
املحافظة على استقرار االتحاد الذي
ال يمكن أن يكون على حساب اللعبة.
ي �ق��ال إن ه �ن��اك ات �ف��اق��ًا «ج�ن�ت�ل�م��ان»
ب�ع��دم ات �خ��اذ ق� ��رارات مهمة إذا غ��اب
ال��رئ�ي��س أو األم�ي�ن ال�ع��ام ع��ن جلسة،
م� ��ا إم � ��ا ق� �ص� �دًا أو ع� ��ن غ� �ي ��ر ق �ص��د،
ل�ك��ن ه��ذا ال ي�م�ك��ن أن ي�ص�ب��ح ق��اع��دة
تشل عمل االت �ح��اد ،وت�ع��زز ال�ص��ورة
السلبية في وق��ت تتوافر فيه فرصة
ذه�ب�ي��ة مل�ح��و ه ��ذه ال �ص ��ورة وإع ��ادة
ال�ث�ق��ة ب��ال �ك��رة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ع�ب��ر راف�ع��ة
املنتخب ال�ل�ب�ن��ان��ي .فمهم ج �دًا أن ال
ينسى ح�ي��در أن��ه ُرف��ع على األك�ت��اف
بعد مباراة اإلمارات ،وهذا ما يفرض
عليه التحرك بسرعة وحسم األم��ور
كي ال يشعر من حمله على كتفه بأنه
ق��د ت�س��رع وأع�ط��ى شيئًا لشخص ال
يستحقه.
ل �ي��س اآلن وق� ��ت إه � ��دار ال� �ف ��رص من
ج ��ان ��ب ال ��رئ� �ي ��س ح � �ي ��در ،وال �س �م��اح
باهتزاز شباكه أكثر ،فالضرب باليد
ع�ل��ى ال�ط��اول��ة ق��د ي�ك��ون مطلوبًا في
ب�ع��ض األح �ي��ان ،لكنه يتطلب ج��رأة
ستكشف األي ��ام امل�ق�ب�ل��ة (وق ��د يكون
اليوم االثنني) إذا ما كانت موجودة
أم ال.

لبنان يواجه
تايوان اليوم
يبدأ منتخب لبنان لكرة السلة،
اليوم ،املرحلة الثانية ضمن
مشواره في بطولة آسيا
املقامة في الصني حتى 25
الجاري ،حني يلتقي منتخب
تايوان عند الساعة السادسة
صباحًا بتوقيت بيروت ،في
منافسات الدور الثاني الذي
تأهل اليه السبت بفوزه على
منتخب ماليزيا بفارق  28نقطة
 .59 - 87وأراح املدرب غسان
سركيس عددًا من الالعبني،
كغالب رضا وجان عبد النور
وسام هوسكني (لعب سبع
دقائق في الربع األخير) ،فبرز
إيلي اسطفان ( 24نقطة و7
كرات مرتدة) وشارل تابت
( 20نقطة و 16كرة مرتدة).
ويلعب منتخب لبنان مباراة
مهمة مع املنتخب اإليراني غدًا
عند الساعة الثامنة والنصف
صباحًا.
ّ
وينص نظام البطولة على
ّ
تأهل  12منتخبًا مع نقاطهم
الى الدور الثاني ينقسمون على
مجموعتني جديدتني .وستضم
املجموعة األولى في الدور الثاني
إيران وكوريا الجنوبية ولبنان
وتايوان وماليزيا وأوزبكستان،
فيما تتكون املجموعة الثانية
من الصني واليابان والفيليبني
واألردن وسوريا واإلمارات.
وتتأهل الى الدور ربع النهائي
املنتخبات األربعة االولى في
كل مجموعة وتتواجه بنظام
املقص .وتلعب اليوم أيضًا
ماليزيا مع إيران (الرابعة فجرًا)،
كوريا مع أوزبكستان (8.30
صباحًا) ،األردن مع الفيليبني
( ،)10.30اليابان مع اإلمارات
( ،)13.00وسوريا مع الصني
(.)15.00

ّ
املبرة يخرج األنصار
ّ
«الطرة ــ نقشة»!
بـ

اح�ت�ف��ظ ال�س��ائ��ق ال�ل�ب�ن��ان��ي روج �ي��ه ف�غ��ال��ي وم�لاح��ه حيث أقيمت ست مراحل خاصة للسرعة في جبل
ج��وزف مطر على «ميتسوبيتشي النسر إيفو  10لبنان والبقاع أمام جمهور كبير واكب املتسابقني
ّ
ّ
وسجل فغالي أفضل وقت في املرحلة
آر  »4ب�ل�ق��ب رال ��ي ل�ب�ن��ان ال��دول��ي ال � �ـ 34ال ��ذي نظمه بطريقة الفتة.
ّ
ال� �ن ��ادي ال �ل �ب �ن��ان��ي ل �ل �س �ي��ارات وال �س �ي��اح��ة ب��رع��اي��ة الحادية عشرة ،بينما سجل العطية أسرع وقت في
ّ
وسجل املرحلة التاسعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
فغالي ساعتني و 41دقيقة و 52ثانية ف��ي السباق عشرة والرابعة عشرة .ولم يكن فوز فغالي باللقب
ً
املثير ال��ذي ي�ن��درج ف��ي إط��ار املرحلة الخامسة من سهال ،إذ لم يحسمه إال في املرحلة الخاصة األخيرة،
ّ
بطولة الشرق األوسط .واحتل القطري ناصر صالح حيث بقي األمل قائمًا للعطية بخطف الصدارة في
العطية ومالحه االيطالي جيوفاني برناكيني على ال��وق��ت ال�ق��ات��ل .وأن�ه��ت  17س�ي��ارة ال��رال��ي واج�ت��ازت
«فورد فييستا أس  »2000املركز الثاني بوقت قدره خط الوصول ،إضافة إلى ست سيارات وفق نظام
الـ«سوبر رالي».
س��اع�ت��ان و 42دقيقة و 9ث��وان،
وأح� � � � � ��رز ع� � �ب � ��دو ف � �غ� ��ال� ��ي ل �ق��ب
وبفارق  16ثانية و 8في األلف
ال �ف �ئ��ة  ،3وغ� �س ��ان خ � ��وري لقب
م��ن ال�ث��ان�ي��ة ع��ن األول .وأح ��رز
ف� �ئ ��ة ال� � � � � � �ـ« 2000س � � ��م »3وك� ��أس
ع� �ب ��دو ف �غ��ال��ي وم �ل�اح ��ه م ��ارك
ال � �ت � �ص � �ن � �ي� ��ف ،وش � � � � � ��ادي ف �ق �ي��ه
ح� � ��داد ع �ل��ى «م �ي �ت �س��وب �ي �ت �ش��ي
ل �ق��ب ال �ف �ئ��ة  ،8وك� �م ��ال ض��رغ��ام
الن �س��ر إي �ف��و  »9امل��رك��ز ال�ث��ال��ث
ً
ل �ق ��ب ال �ف �ئ��ة  .6وح� � ��از ال �ع �ط �ي��ة
م �س� ّ�ج�ل�ا س��اع �ت�ين و 46دق�ي�ق��ة
ك��أس امل��راح��ل الليلية وال�ط��اق��م
و 24ثانية.
األج � �ن � �ب� ��ي ،ك ��ذل� ��ك ن� � ��ال ك� ��ل م��ن
ون �ج��ح ف�غ��ال��ي ف��ي إح� ��راز لقبه
ال�س��ائ��ق ج��و ق��زي وامل�ل�اح ج��ان
التاسع في الرالي والثامن على
زبال كأس محمد بن ّ
لوك ّ
سليم.
ال �ت��وال��ي ،وه ��و إن �ج��از ل��ه على
ّ
وأقيم مساء أمس حفل التتويج
ال� �ط ��رق ��ات األس �ف �ل �ت �ي��ة .وح��ط��م
ّ
الحاشد في مقر النادي املنظم
رق �م ��ه ال �ق �ي��اس��ي ،ب �ي �ن �م��ا ف�ش��ل
ف��ي ال�ك�س�ل�ي��ك ،ب �ح �ض��ور ممثل
ب��اق��ي السائقني ،وع�ل��ى رأسهم
رئ � �ي� ��س ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� ��وزي� ��ر
ال�ع�ط�ي��ة ،ف��ي إن��زال��ه ع��ن عرشه
م � � � ��روان خ� �ي ��ر ال � ��دي � ��ن ورئ� �ي ��س
ال� ��ذي ن� ّ�ص��ب ن�ف�س��ه ع�ل�ي��ه منذ
ّ
النادي املنظم فؤاد الخازن.
س �ن��وات ،وذل ��ك ب�ع��دم��ا نجحت
(االخبار)
استراتيجيته في اليوم األخير ،فغالي وكأس األول (سركيس يرتسيان)

ـ«طرة ـــ نقشة» ّ
أنصفت ال ّ
املبرة وحملته الى الدور
نصف النهائي في ك��أس النخبة ،بعد تعادله مع
األن �ص��ار  2ـ�ـ  ،2على ملعب ب��رج ح�م��ود ،فتساويا
نقاطًا وأه��داف��ًا ف��ي املجموعة الثانية ،إذ سبق أن
ّ
خسر ك��ل منهما أم��ام الصفاء  2ــ  3في مباراتهما
األولى.
وهذه هي املرة األول��ى في املسابقات املحلية التي
يضطر فيها للجوء ال��ى أس�ل��وب ال�ق��رع��ة لتحديد
متأهل ف��ي مسابقة رسمية .كما ه��ي امل��رة األول��ى
ال�ت��ي ي � ّ
�ودع فيها قطبا ال �ك��رة اللبنانية األن�ص��ار
والنجمة من الدور األول في النخبة منذ انطالقها
عام .1996
وت �ق� ّ�دم األن �ص��ار ع�ب��ر زك��ري��ا ش��وم��ان م��ن تسديدة
ب�ع�ي��دة ( ،)12ق�ب��ل أن ي ��درك ط ��ارق ال�ع�ل��ي ال�ت�ع��ادل
م ��ن م �ج �ه��ود ف� ��ردي م�م�ي��ز ( ،)17ث ��م م �ن��ح ال�ع�ل��ي،
ال��ذي يثبت م�ب��اراة بعد أخ��رى أن��ه أح��د نجوم كرة
القدم اللبنانية ،التقدم لفريقه ( ،)67إال أن محمود
محمد كجك أعاد األمور الى ما هي عليه بتسجيله
التعادل لألنصار (.)81
وأظ �ه��ر «األخ� �ض ��ر» ،ب �ق �ي��ادة م��دي��ره ال�ف�ن��ي ج�م��ال
ط��ه ،أن��ه ف��ري��ق ج�ي��د وي�م�ل��ك م�ج�م��وع��ة ق ��ادرة على
إزع��اج ف��رق املقدمة .أم��ا املبرة ،ال��ذي يقوده امل��درب
ال �س��ودان��ي أس��ام��ة ال �ص �ق��ر ،ف�ل�ا ي ��زال ب�ح��اج��ة ال��ى
خ�ط��وات ع��دة لكي يصبح على مستوى التحدي،
وهو سيواجه العهد عندما يلتقيان غدًا في أولى
م �ب��اري��ات ن�ص��ف ال�ن�ه��ائ��ي ،بينما يلعب األرب �ع��اء
الصفاء مع الراسينغ في ثاني لقاءات دور األربعة.

استراحة
كلمات متقاطعة
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أفقيا

-1عاصمة كمبوديا – أصل البناء –  -2قذارة الثوب أو ضد نظيف – نسبة ملواطن من دولة عظمى
–  -3رئيس جمهورية أميركي راح��ل ك��ان ل��ه دور ف� ّ�ع��ال ف��ي إنتصار الحلفاء بالحرب العاملية
الثانية – رجع عن معصية الله وندم وطلب الغفران –  -4أصل – للتفسير – دولة أميركية – -5
تهيأ للحملة في الحرب – ما بلي من العظام – دق ّ
أل� ّ�ح عليه باملسألة – من األب��راج – ّ -6
وفت
وسحق –  -7بلدة لبنانية بقضاء جزين – إم��ارة مستقلة على املتوسط داخ��ل محافظة األلب
البحرية الفرنسية بالشاطىء ال�ل�ازوردي –  -8خيمة يجتمع فيها الناس في مناسبة عامة –
كأس –  -9عائلة رئيس وزراء أردني سابق – للتعريف –  -10والد ّ
السيد املسيح

عموديًا
 -1عاصمة بابوا غينيا الجديدة –  -2طيور جبارة تخافها كل ال�ج��وارح – مدينة فرنسية –
ّ
معلم في مدرسة –  -4م��اء بني الساخن وال�ب��ارد – ح��رف أبجدي –  -5جزيرة
 -3طعن بإبرة –
ً
أندونيسية – متشابهان – ضمير متصل –  -6كبرت النبتة وازدادت ط��وال – رج��ل م��ن أرض
أدوم إمتحنه ال� ّ
�رب فصبر ذك��ر ف��ي ال�ت��وراة وال�ق��رآن –  -7ضمير منفصل – راب��ع األل�ف��اظ التي
ّ
جمعت فيها ح��روف الهجاء في اللغة العربية وأول�ه��ا أبجد – وال��د –  -8منعة وع��ز وش��رف –
ّ
لست الطعام –  -9مدينة في جنوب املكسيك على الهادي ومنتجع سياحي عاملي –  -10مدينة
أوكرانية مشهورة سقطت بأيدي القوات األملانية بعد حصار دام ثمانية أشهر خالل الحرب
العاملية الثانية

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1مسقط – كركال –  -2اوهايو – نحل –  -3كارل – رعد –  -4در – حزن – أمس –  -5حام – نط – -6
نابوليون –  -7السلة – أحمر –  -8ل ن ا د – جاللة –  -9دبل – جر – رك –  -10زياد بن أبيه

عموديًا

 -1ماكدونالدز –  -2سوار – ّ
النبي –  -3قهر – ابساال –  -4طالح – ولد –  -5زحلة – جب –  -6كورناي
ُ
– جرن – ّ -7
موال –  -8كندا – نحارب –  -9لح – من – ملكي –  -10األسطورة
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