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الشطرنج

انتخابات

الفهد :لن ّ
أنجر إلى املعمعة
ج� � � ��دد رئ� � �ي � ��س امل � �ج � �ل� ��س األومل� � �ب � ��ي
اآلس� �ي ��وي ال �ش �ي��خ أح �م��د ال �ف �ه��د في
م� �س� �ق ��ط دع � �م � ��ه ل ��رئ � �ي ��س االت � �ح � ��اد
البحريني لكرة القدم الشيخ سلمان
بن ابراهيم آل خليفة في انتخابات
رئاسة االتحاد اآلسيوي املقررة في
 2أيار في كواالملبور.
وق � ��ال ف ��ي ت �ص��ري��ح ب �ع��د اج �ت �م��اع��ه
م��ع رئ �ي��س االت �ح��اد ال�ع�م��ان��ي خالد
ب� ��ن ح �م ��د ال �ب ��وس �ع �ي ��دي «ال �ب �ع��ض
ي�ح��اول أن ّ
يجرني ال��ى معمعة هذه
االنتخابات ألنهم ليسوا معتادين
أن ي� �س� �م� �ع ��وا وج� � �ه � ��ات ال� �ن� �ظ ��ر أو
ال �ج��ان��ب اآلخ � ��ر» ،م��وض�ح��ًا «أع�ل�ن��ت
موقفي الشخصي منذ كأس الخليج
في البحرين ،وهو ليس جديدًا على
ال �ع��ال��م وع�م�ل��ت ف�ي��ه م�ن��ذ  2009ألن
قناعتي الشخصية أكدتها أكثر من
مرة وال أريد أن ينزعج مني أحد ألن
تلك هي الصراحة».
ول��م يخف الفهد ال ��دور ال��ذي ح��اول
القيام به لتقريب وجهات النظر مع
امل��رش�ح�ين ،وق ��ال «ق��اب�ل��ت مجموعة
من املسؤولني في البحرين واإلمارات
وقطر ،لكن لألسف كل طرف يرى أنه
أكثر حظوظًا للفوز بمنصب رئاسة
االتحاد اآلسيوي ،وأنا ال أخفي أني
أع�ل�ن��ت م��وق�ف��ي م��ن ق�ب��ل م��ع الشيخ
س �ل �م��ان آل خ �ل �ي �ف��ة .واآلن ال أم �ل��ك

صوتًا ،لكن يجب أن يكون لالتحاد
اآلسيوي وجه جديد».
وع �م��ا إذا ك��ان��ت ه� ��ذه االن �ت �خ��اب��ات
ق� ��د س � ّ�ب �ب ��ت أزم � � ��ة أو خ �ل�اف� ��ات ب�ين
االتحادات في املنطقة ،رد الفهد «لم
أس �م��ع ع��ن ذل ��ك ح�ي��ث اج�ت�م�ع��وا في
غ ��رب آس �ي��ا وخ ��رج ��وا راض �ي��ن ،لكن
أتمنى أن ينتهي سباق االنتخابات
وي �ع��ود ال �ه��دوء ال��ى امل�ن�ط�ق��ة ،وه��ذه
االن �ت �خ ��اب ��ات ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى ح�م�لات
إع�ل�ام� �ي ��ة وت � �ك � �ت �ل�ات ،وال ن ��ري ��د أن
ي�ن��زع��ج م�ن��ا أح��د ونتمنى التوفيق
للجميع».
من جانبه ،قال البوسعيدي «نتابع
كل التحركات واألفكار التي تعرض
م ��ن ق �ب��ل امل ��رش� �ح�ي�ن ،ل �ك��ن ل ��م نعلن
موقفنا إال يوم االنتخابات من خالل
التنسيق مع أشقائنا والتشاور في
هذا املوضوع».
وأض ��اف «امل�ف�ت��رض أن ي�ت��رك املجال
ل �ل �م��رش �ح�ين إلث � �ب� ��ات رؤاه � � ��م ل �ه��ذه
االن �ت �خ ��اب ��ات وم� ��ا ي� �ن ��وون ت�ق��دي�م��ه
ل �ل �ك��رة اآلس �ي��وي��ة وال �ع��رب �ي��ة بشكل
خ � ��اص ،وع �ل��ى ض ��وء ذل ��ك س�ن�ح��دد
موقفنا ف��ي ال��وق��ت املناسب .ونؤكد
أن ك ��ل امل��رش �ح�ي�ن ي �م �ل �ك��ون ق� ��درات
متنوعة ،ولكل منهم سبب للتمسك
بترشحه».
(أ .ف .ب).

أخبار رياضيّة
فوز الجيش على مارالياس

فوز ثان لألنصار
في الشطرنج الكالسيكي
حقق األنصار فوزه الثاني على التوالي في بطولة
النوادي للشطرنج الكالسيكي لفرق الدرجة االولى،
ال �ت��ي ت �ق��ام م �ب��اري��ات �ه��ا ف ��ي م �ق��ر ن � ��ادي م�ت�خ��رج��ي
الجامعة العربية في شارع حمد.
وج� ��اء ف ��وز األن� �ص ��ار ب��ال�ن�ت�ي�ج��ة ال �س��اح �ق��ة عينها
التي حققها ف��ي الجولة األول��ى ( ،)0 – 6وه��و كان
ف��ي ال�ج��ول��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ح�س��اب ن ��ادي متخرجي
الجامعة العربية.
وحقق الفرير أول ف��وز ل��ه وج��اء على حساب على
الرياضي على رغم غياب نسيم صقر أبرز العبيه.
وع�ل��ى رغ��م صعوبة ال�ل�ق��اءات الستة تمكن الفرير
م��ن ال �ف��وز ب��أرب�ع��ة وخ �س��ر اث �ن�ين .وش �ه��دت م �ب��اراة
الهومنتمن ومتخرجي الجامعات الروسية منافسة
محتدمة وانتهت بالتعادل  .3 – 3وبالنتيجة عينها،
انتهت مباراة التنمية مع الجيش التي اشتدت فيها
املنافسة ،وال سيما ان فريق التنمية هو حامل لقب
سابق والجيش يكافح الثبات ال��وج��ود بني الفرق
البارزة.
وت�ج�م��ع أق ��وى م �ب��اري��ات ال�ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة ،الجيش
م��ع االن� �ص ��ار ،وال �ف��ري��ر م��ع ال�ت�ن�م�ي��ة ،وه��وم�ن�ت�م��ن
م��ع ال��ري��اض��ي ،وم�ت�خ��رج��ي ال�ع��رب�ي��ة م��ع متخرجي
ال �ج��ام �ع��ات ال��روس �ي��ة .وت�خ�ت�ت��م ال�ب�ط��ول��ة ال�س��اع��ة
 18,30مساء األح��د املقبل ،علمًا أن اليوم الخميس
هو يوم راحة.
ويقود املباريات األمني العام لالتحاد الحكم الدولي
ش �ح��ادة أب��و ن�م��ري وي�ع��اون��ه ال�ح�ك��م ال��دول��ي إيلي
هوليشيان.
(األخبار)
أحمد الفهد
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كلمات متقاطعة 1 3 9 2

ح �ق��ق ف ��ري ��ق ال �ج �ي��ش ال �ل �ب �ن��ان��ي ف ��وزًا
مستحقًا على الشباب مار الياس بفارق
 10اهداف بنتيجة  29-39الشوط االول
( )18-16في املباراة التي اقيمت بينهما
في قاعة حاتم عاشور لنادي الصداقة،
ف ��ي خ �ت��ام االس� �ب ��وع ال �ث��ان��ي اي ��اب ��ًا من
بطولة لبنان في كرة اليد.
وك ��ان اف�ض��ل مسجل ف��ي امل �ب��اراة العب
م��ارال�ي��اس م��ارك ورد ب�ـ  8اه ��داف ،ومن
الجيش عمر نحاس وعلي صالح الدين
بـ  6اهداف لكل منهما.
ق ��اد امل� �ب ��اراة ال�ح�ك�م��ان ال ��دول ��ي محمد
حيدر والقاري قاسم مقشر واالتحاديان
ً
اح �م��د م��زن��ر م�س�ج�لا وح �س��ن دروي ��ش
ميقاتيًا وراقبها الحكيم الدولي حلمي
شعيب.

معسكر مغلق لبنوت
دخ� ��ل ال �ب �ط��ل ال �ل �ب �ن��ان��ي امل �ح �ت ��رف ف��ي
ري��اض��ة ك �م��ال االج� �س ��ام م�ح�م��د ب�ن��وت
ف��ي م�ع�س�ك��ر م�غ�ل��ق ،اس �ت �ع��دادًا لتلبية
ال ��دع ��وة ال��رس �م �ي��ة ال �ت��ي وج �ه �ه��ا ال�ي��ه
رم ��ز ري��اض��ة ك �م��ال االج �س��ام ف��ي ال�ع��ام
أرن��ول��د ش��وارت��زن�غ��ر ل��ه ل�ل�م�ش��ارك��ة في
بطولة «ارن��ول��د كالسيك» التي ستقام
في مدينة ريو دي جنيرو في البرازيل
ن�ه��اي��ة ال�ش�ه��ر ال �ح��ال��ي .وس �ي �ش��ارك في
هذه البطولة  12اسمًا فقط من االبطال
بناء على سيرتهم
التي تمت دعوتهم ٍ
ال ��ذات� �ي ��ة .وح� �ص ��ل ب �ن ��وت ع �ل��ى دع ��وة
خاصة من قبل املنظمني على أن يغادر
ف��ي  25ال�ش�ه��ر ال �ج��اري ل�ل�م�ش��ارك��ة في
هذه البطولة التي ستقام في  28منه.

سباق السرعة األول
ّ
ي �ن��ظ��م ال � �ن ��ادي ال �ل �ب �ن��ان��ي ل �ل �س �ي��ارات
وال� �س� �ي ��اح ��ة ال� �س� �ب ��اق األول ل �ل �س��رع��ة
(سبيد تست) األحد  21نيسان الحالي
في واجهة بيروت البحرية ــ سوليدير
في العاصمة اللبنانية بيروت .ويندرج
ال �س �ب��اق ف��ي اط� ��ار امل��رح �ل��ة األول � ��ى من
ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان ل�س�ب��اق��ات ال�س��رع��ة لعام
ّ
 .2013وأع�ل��ن ال �ن��ادي امل�ن��ظ��م ع��ن اقفال
ب��اب التسجيل للمشاركة ف��ي السباق
عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم
ال�خ�م�ي��س ف��ي م�ك�ت��ب ال��رال �ي��ات ال�ت��اب��ع
ّ
للنادي املنظم في الكسليك.

أفقيا

ّ
تونسي ش��ارك في نسخة ستار أكاديمي األول��ى له أغنية سهران معاك الليلة
 -1مغني
–  -2مدينة بريطانية – إسم موصول –  -3هدمت الحائط – بحر – عائلة طبيب إنكليزي
إكتشف التلقيح ضد الجدري –  -4نهر ينبع في أرمينيا التركية عرفه العرب بإسم ّ
الرس
ّ
الجاهلية إرتبط إسمه بحرب بني عبس وذبيان إستمرت  40سنة – -5
– إس��م ف��رس من
زمن أج��دب – العمل الصالح –  -6من كان في سن الشباب – بلدة في العراق مركز قضاء
بمحافظة دي��ال��ى –  -7أح��رف متشابهة – وق��ت باألجنبية –  -8غلت ج� ّ�رة النبيذ – فأس
–  -9قطع عضو من أعضاء الجسم – بئر عميقة –  -10مقدم برامج حوارية فنية لبناني
شهير – رتبة عسكرية

عموديًا

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.

ُ
ّ
هندية هامة كانت تعرف في السابق بمدينة اللؤلؤ
 -1ممثلة مصرية مشهورة –  -2مدينة
ُ
ُ
وتعد املركز الرئيسي للتكنولوجيا في الهند –  -3آلة حديدية تستعمل لفتح األبواب – صفة
ّ
ثعبان منقط بسواد وبياض –  -4آللىء عظام – أقوال وألفاظ –  -5من آلهة الفراعنة املصريني
وهو إله الخصب – ضمير متصل – من الحبوب –  -6عتاب – أمر فظيع – خنزير ّبري – -7
شركة نفط عاملية – نادت على السلعة للبيع – ثرى –  -8خادمات في املنازل –  -9يهبه بدون
ّ
يعظم ويثني على الشخص –  -10فنان لبناني شهير حائز على امليدالية الذهبية في
مقابل –
برنامج املواهب استديو الفن – أغلظ أوتار العود

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1السندريلال –  -2مارد – كابول –  -3يم – فا – كلسي –  -4ماربيا –  -5املطاردة –  -6يان – رس –
 -7جورجيا – سعر –  -8ما – ربع –  -9يتخ – كيغالي –  -10لوس انجيلوس

عموديًا

ّ
الجميل –  -2الم – واتو –  -3سر – أمير – خس –  -4ندف – طاجن –  -5أماني – كن –  -6رك
 -1أمني
ّ
– آر – أريج –  -7ي ا ك ر د ل – بغي –  -8لبلبة – سعال –  -9لوسي – رع – لو –  -10الياس سركيس
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