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متابعة

الحكمة ّ
يتوجه إلى القضاء

«الجزيرة» يفتح النار على اللجنة األوملبية واتحاد السباحة
خ � � ��رج ن� � � ��ادي ال � �ج� ��زي� ��رة ع � ��ن ص �م �ت��ه
إزاء ق �ض �ي��ة م� �ش ��ارك ��ة س �ب��اح �ي��ه ف��ي
األل � � �ع� � ��اب األومل� � �ب� � �ي � ��ة ف � ��ي ل � � �ن � ��دن؛ إذ
أص ��در ب�ي��ان��ًا ج��اء ف�ي��ه« :ب�ع��د سلسلة
امل �غ��ال �ط��ات واالف � �ت� ��راءات ال �ت��ي ح��اول
البعض تعميمها ع��ن ن��ادي الجزيرة
وس �ب��اح �ي��ه ،ي� � ّ
�ود ال� �ن ��ادي أن ي��وض��ح
النقاط اآلتية:
 - 1إن التأهل املباشر لكاتيا بشروش
ه ��و وس � ��ام ش� ��رف ع �ل��ى ص ��دره ��ا وال
ي�س�ت�ط�ي��ع أح� ��د أن ي �ل �غ �ي��ه ،ف �ق��د ج��اء
ت��أه �ل �ه��ا واض� �ح ��ًا وص��ري �ح��ًا وض ��وح
الشمس .وإذا كانت كاتيا ق��د فضلت
ال �ت �ن��ازل ع�ن��ه مل�ص�ل�ح��ة ال �س �ب��اح وائ��ل
قبرصلي ال��ذي ب��ذل الغالي والنفيس
ط � � � ��وال ث� �ل ��اث س� � �ن � ��وات ل�ل�اس� �ت� �ع ��داد
ألومل �ب �ي ��اد ل �ن ��دن ف ��ي ف��رن �س��ا ب�م�ن�ح��ة
ّ
وف ��ره ��ا ل ��ه ن� ��ادي ال �ج ��زي ��رة ،ف ��إن ه��ذا
ي � �ع � �ك� ��س أع � � �ل� � ��ى درج� � � � � � ��ات األخ � �ل� ��اق
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ل� �ل� �س� �ب ��اح ��ة ك ��ات � �ي ��ا وال
ي�ل�غ��ي أب� �دًا ت��أه�ل�ه��ا ع��ن ج� ��دارة .وه��ذا
ل�ي��س غ��ري�ب��ًا ع��ن س�ل��وك�ي��ات سباحي
الجزيرة؛ ألن تصرفًا كهذا ب��در أيضًا
م ��ن ال �س �ب��اح��ة ن �ي �ب��ال ي �م ��وت ع�ن��دم��ا
تنازلت لكاتيا قبل تأهلها.
 - 2م��ن امل �ع ��روف أن ال�س�ب��اح��ة كاتيا
ه ��ي األف� �ض ��ل ف ��ي س �ب ��اق ال� � � �ـ 800م�ت��ر
ح ��رة ،وع�ن��د ت�ن��ازل�ه��ا ل��وائ��ل ل��م تحرم
ب�ل��ده��ا س�ب��اق�ين اض��اف�ي�ين ،ب��ل شرفت

أخبار رياضية
رالي األرز اليوم وغدًا

بلدها بتمثيل إض��اف��ي للسباح وائ��ل
قبرصلي الذي ُدعي عن جدارة.
 - 3أم � ��ا ال � �ك �ل�ام ع �ل��ى زي � � ��ادة ال �ك��وت��ا
الطائفية ،فمن املعيب ّ
ذر ال��رم��اد في
ال�ع�ي��ون وك ��أن ه��ذه البعثة أغلبيتها
ل �ط��ائ �ف��ة م �ع �ي �ن��ة ،ف �ي �م��ا ال �ع �ك��س ه��و
ال �ص �ح �ي��ح ،ف �ك �ف��ى ت ��زوي � �رًا ل�ل�ح�ق��ائ��ق
ألننا نعرف ح��ق املعرفة كيف تألفت
البعثة ومن ألفها وحتى من استبعد
منها.
 - 4إن االت� �ح ��اد ال�ل�ب �ن��ان��ي ل�ل�س�ب��اح��ة
ليس له الفضل وال الجهد في تسجيل
ك��ات�ي��ا كلبنانية ،ب��ل ال�ف�ض��ل ل��وال��ده��ا
ولناديها اللذين رفعا الصوت عاليًا

بعد تقاعس االت�ح��اد لعدة أشهر عن
م��راس �ل��ة االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ووث��ائ�ق�ن��ا
ومراسالتنا خير دليل على ذلك.
 - 5ل�ق��د ح ��رص ط��ون��ي خ ��وري عضو
اللجنة االومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة على وضع
املعايير الشفافة لتسمية حامل الراية،
ومن هنا كان تصويته ملصلحة كاتيا.
إن ال� �ن ��ادي ي�ف�خ��ر وي �ع �ت��ز ب�ت�ص��وي��ت
خ��وري لكاتيا ونعتبره وس��ام��ًا على
صدر نادي الجزيرة وعلى صدر كاتيا
ايضًا.
 -6أما عن النظافة واآلدمية ،فاذا كان
ال�ك�لام م��ن فضة فالسكوت م��ن ذه��ب،
ولن نفتح سجالت الذين عرقلوا دخول

قبرصلي وبشروش مع منى شعيتو وتيفني ممجوغوليان وراي باسيل

انتقل ن��ادي الحكمة ال��ى مرحلة متقدمة في
مواجهته مع اتحاد كرة القدم ،فقد تقدم أمني
سر النادي جان حشاش بدعوى أمام قاضي
األمور املستعجلة في بيروت نديم زوين الذي
أص ��در م��ذك��رة ط�ل��ب ب�م��وج�ب�ه��ا إل ��ى االت �ح��اد
ال�ل�ب�ن��ان��ي ل �ك��رة ال �ق��دم اإلج ��اب ��ة ع��ن م�ط��ال�ع��ة
ن ��ادي ال�ح�ك�م��ة ال��ري��اض��ي ب �ي ��روت ،ف��ي مهلة
خمسة ايام ،في الشكوى التي تقدم بها وكيله
املحامي جان الحشاش صباح أمس الجمعة
ح ��ول ع ��دم ق��ان��ون �ي��ة إح ��ال ��ة ت��وص �ي��ة  12من
نوادي الدرجة الثانية إلى الجمعية العمومية
ل�ل�ات� �ح ��اد س� �ن� �دًا ل� �ل� �م ��ادة  7/15م ��ن ال �ن �ظ��ام
الداخلي لالتحاد ،إضافة إلى مخالفته نص
املادة  1/12املتعلقة بقرارات لجنة االستئناف
وفض النزاعات.
وم��ن املتوقع ان يتبلغ االتحاد ه��ذه املطالعة
يوم االثنني املقبل على ان يرد عليها في خالل
خ�م�س��ة اي� ��ام وإال ف�س�ي�ص��در ال �ق��اض��ي زوي��ن
قراره بوقف مفاعيل الجمعية العمومية غير
العادية االخيرة.
وبهذه الخطوة يكون الحكمة قد رفع السقف
عاليًا مع االتحاد حيث إن األنظمة الداخلية
تمنع أي ناد من التوجه الى القضاء املدني،
وف� � ��ي ح� � ��ال ح � �ص� ��ول ذل� � ��ك ت �ص �ب ��ح ال �ل �ج �ن��ة
العليا ملزمة ان��زال عقوبة بحق النادي تبدأ
بالتجميد لفترة ب�ين شهر وس�ت��ة أش�ه��ر مع
طلب بسحب الدعوى ،وإن لم يستجب النادي
يكن قرار اللجنة العليا شطبه من عائلة كرة
القدم وفقًا للمادة  10 - 20من قانون االتحاد.

ال �س �ب��اح وائ ��ل ق�ب��رص�ل��ي ف��ي ب��رن��ام��ج
صندوق الدعم األوملبي خالل تمارينه
ف ��ي ف ��رن �س ��ا ،م ��ا اج� �ب ��ره ع �ل��ى ال�ع�م��ل
م��ع ال �ت �م��ري��ن ل �ي��ؤم��ن م�ع�ي�ش�ت��ه ط��وال
ث�لاث س�ن��وات .ول��ن نتكلم أي�ض��ًا على
محاوالت حرمان سباحينا املشاركات
ال �خ��ارج �ي��ة .وال ب��د م��ن االش� � ��ارة إل��ى
أن��ه ل��وال «ص�ن��ع ف��ي ال �خ��ارج» مل��ا بقي
س��وى القليل من البعثة التي غ��ادرت
ّ
إلى لندن .وال يضيفن أحد إلى سجل
الرياضة االس��ود مصطلحًا جديدًا ال
ي�م��ت إل ��ى ال��ري��اض��ة وال إل ��ى األخ�ل�اق
ّ
ال��ري��اض �ي��ة ب �ص �ل��ة ،وال ي �ج �ي��رن أح��د
جهود اآلخرين إلى أي كان».
رئيس اللجنة األوملبية أنطوان شارتييه

استراحة
sudoku

كلمات متقاطعة 1 1 8 1

أع �ل��ن ال� �ن ��ادي ال �ل �ب �ن��ان��ي ل �ل �س �ي��ارات
وال �س �ي��اح��ة م �ش��ارك��ة  25س �ي��ارة في
رال ��ي االرز ال��واح��د وال�ع�ش��ري��ن ال��ذي
س �ي �ق��ام ف ��ي  28و 29ت �م��وز ال �ج��اري
برعاية قائد الجيش اللبناني العماد
ج��ان ق�ه��وج��ي .وي �ن��درج ال�س�ب��اق في
اط� � ��ار امل ��رح� �ل ��ة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن ب �ط��ول��ة
لبنان للراليات للعام ال�ج��اري .ه��ذا،
وس �ي �ق��ام ح �ف��ل ان �ط�ل�اق ال �س �ب��اق من
س��اح��ة مدينة ال�ب�ت��رون عند الساعة
ال �ث��ام �ن��ة وال �ن �ص��ف م��ن م �س��اء ال �ي��وم
ال �س �ب��ت .وي �ن �ط �ل��ق امل �ت �س��اب �ق��ون غ �دًا
م� ��ن أم � � ��ام ف � �ن ��دق «س � � �ي � � ��دروس» ف��ي
األرز ،ع �ن��د ال �س ��اع ��ة  8.30ص�ب��اح��ًا
ل �خ ��وض امل ��راح ��ل ال �خ��اص��ة ال �ت �س��ع.
وستدخل السيارة األول��ى إل��ى فندق
«س � �ي� ��دروس» م�خ�ت�ت�م��ة ال ��رال ��ي عند
غد األحد
الساعة
الخامسة من عصر ٍ
ُ َ
على ان تعلن النتائج الرسمية الحقًا.

4171 08 1

اللبناني واإلنكليزي
في الركبي ليغ

أفقيا

 -1شهر الصيام عند املسلمني – ماركة سيارات –  -2مخرج وممثل وكاتب سينمائي ومسرحي
وعازف جاز أميركي – جواب –  -3إحسان – إنتفاخ في الجلد من جراء صدمة – آلة موسيقية
–  -4عاصمة آسيوية – من أسماء األسد –  -5عائلة مهندس إنكليزي راحل إخترع األسلوب
املعروف بإسمه إلنتاج الفوالذ – للنفي –  -6من أقدم وأهم مدن فلسطني التاريخية على ساحل
البحر األبيض املتوسط – من إنتاج النحل –  -7يابسة – بلدة لبنانية بقضاء راشيا –  -8ثرى
– إله مصري – بلدة لبنانية بقضاء الشوف –  -9ضعف في العمل أو األمر أو البدن – يهدي
العروس الى زوجها –  -10نائب لبناني سابق ومرجع دستوري وخبير المع

عموديًا
يخوض منتخب لبنان للركبي ليغ
تحت  18عامًا ً
لقاء دوليًا صعبًا أمام
نظيره االنكليزي ،اليوم السبت عند
ال �س��اع��ة  ،17.00ع �ل��ى م �ل �ع��ب م��رك��ز
هوستلر التابع للجامعة االميركية
ً
في بيروت ،وذلك بدال من ملعب أمني
عبد النور البلدي في بحمدون كما
كان مقررا سابقًا .واملباراة مهمة جدًا
للمنتخب ال�ل�ب�ن��ان��ي ال ��ذي س�ي��واج��ه
ف��ري �ق��ًا م �ح �ت��رف��ًا ُي �ع �س �ك��ر ف ��ي ل�ب�ن��ان
ملدة عشرة أيام ،ويتدرب يوميًا على
امللعب عينه ،فيما يجري اللبنانيون
م ��ران �ه ��م االس � �ت � �ع� ��دادي ع �ل��ى م�ل�ع��ب
الفرير ـــ فرن الشباك.

 -1من زعماء الثورة الفرنسية بدأ عهد اإلرهاب فكان من ضحاياه –  -2جزيرة في املحيط الهندي
ّ
شرقي مدغشقر كانت من دول الكومنولث وأصبحت جمهورية ع��ام  – 1992قبور –  -3نقيض
وخالف – ْ
ملع البرق – ضمير منفصل –  -4أرخبيل إيطالي في البحر التيراني يتبع ّ
مسينا – أدام
النظر إليه بسكون الطرف –  -5من عناصر الطبيعة – دقيق أو خالف غليظ –  -6حرف جزم – حرف
نصب – طعم الحنظل –  -7من الحبوب – قلب – مهنة إنسانية –  -8يبس اللحم أو الخبز – بلدة
لبنانية بقضاء بعبدا –  -9مدينة سورية ومركز قضاء بمحافظة حلب هي كركميش التاريخية –
حزن وكدر أو خوف –  -10مطرب لبنان األول وأحد أعمدة الغناء اللبناني

أفقيا

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

 -1سامي كالرك –  -2هولندا – تيس –  -3كورناي –  -4آت – مي – جبيل –  -5لومه – سر – فا –  -6درك
– اآلمال –  -7أورفليس – ّ
خب –  -8من – شرخ – شرق –  -9وتد – شك –  -10روح الشرائع

عموديًا

ّ
 -1سهل الدامور –  -2او – تورونتو –  -3ملك – مكر – دح – ّ -4
ينومه – فش –  -5كدري – الرمل – -6
الن – سليخ –  -7اجراس – شر –  -8رتيب – شكا –  -9كي – يفاخر –  -10سهل البقاع

حل الشبكة 1180

إعداد
نعوم
مسعود
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22
7
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11

ّ
بمراسالته مع
إشتهرفي حقل
الحارس
.)1949
بروايته
(-1862
عرف
مصر
(ُ )2010-1919ي
أميركيبريطانيا في
األعلى لملك
الممثلوأديب
مؤلف
 .1965يظهر المراهقون
العاماألولى
العالمية
األدبية منذ
األعمال الحرب
علي خالل
عنبننشر
حسين
مكةتوقف
الشوفان.
شريف
ممر
سهل
= 11+6+10
اوسلو■■= 11+4+9
عاصمتها= أحزان
7+10+5+1
= 1+4+3+9+8+7
طائر■حسن الصوت ■
أعماله
= 3+8+2+6
في أغلب
الفهمالوادي ■  = 5+2بحر
فوق

حل الشبكة الماضية :وليام مورتون

