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السلة اللبنانية

كرة الصاالت

ّ
تعديالت السلة اليوم
وتأجيل انتخابات الحكمة

«بروفة» استعدادًا لتصفيات آسيا للفوتسال بني لبنان والعراق
ي�س�ت�ه��ل م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان ل �ك��رة ال �ق��دم
ل �ل �ص��االت ح�م�ل�ت��ه ل�ل�ت��أه��ل ال ��ى ك��أس
آس � �ي ��ا  2014م� ��ن خ �ل��ال االس� �ت� �ع ��داد
ل�ت�ص�ف�ي��ات منطقة غ ��رب ال �ق��ارة التي
ت �س �ت �ض �ي �ف �ه��ا ال� �ع ��اص� �م ��ة امل ��ال �ي ��زي ��ة
ك��واالمل�ب��ور م��ن  8ال��ى  12ك��ان��ون االول
املقبل.
وس�ي�ك��ون اول اخ�ت�ب��ار للبنانيني في
املباراتني اللتني يستضيف خاللهما
ن �ظ �ي��ره ال� �ع ��راق ��ي ،ال� �ي ��وم وغ � � �دًا ع�ن��د
الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر
على ملعب نادي الصداقة.
وب � ��ات � ��ت ل � � �ق� � ��اءات ل � �ب � �ن ��ان وال � � �ع � ��راق
كالسيكية في التصفيات املؤهلة الى
ك��أس آس �ي��ا ،وك ��ان اب��رزه��ا ع��ام 2009
ف��ي ال��دوح��ة ع�ن��دم��ا ق�ل��ب اللبنانيون
ّ
�وز عزيز
تخلفهم ف��ي ال�ن�ه��ائ��ي ال��ى ف � ٍ
 ،1-3ث��م ف��ي ال�ت�ص�ف�ي��ات االخ �ي��رة في
بهدف وحيد
الكويت حيث فاز لبنان
ٍ
ليحجز البطاقة الثالثة الى النهائيات
عن املنطقة مع الكويت وقطر.
وم � � �ج� � ��ددًا س� �ي� �ب ��دأ ل� �ب� �ن ��ان وال� � �ع � ��راق
م�ش��واره�م��ا ل�ل�ت��أه��ل ف��ي م��ال�ي��زي��ا عبر
مواجهة مباشرة بينهما في مباراتهما
االولى في التصفيات التي تستضيفها
ٌّ
قاعة «نيالي» ،قبل ان يواجه كل منهما
منتخبات الكويت وقطر والسعودية
املنافسة على اح��دى البطاقات الثالث
ِ
املؤهلة الى النهائيات.

أخبار رياضية
انطالق مشوار السد في آسيا

وت� �ش� �ك ��ل امل� � �ب � ��ارات � ��ان م �ح �ط ��ة م �ه �م��ة
ألص � �ح ��اب االرض ول � ��و ان� �ه ��م ب � ��دأوا
ت�م��اري�ن�ه��م ف�ق��ط م�ن��ذ مطلع االس�ب��وع
الحالي ،اذ سيتمكن املدرب االسباني
باكو أراوجو من معرفة مدى امكانية
م �ق��ارب��ة ال�لاع �ب�ين ال ��ذي ��ن اس�ت��دع��اه��م
للمباريات الدولية ،وخصوصًا بعض
العناصر الجديدة.
وتتألف التشكيلة الحالية من حراس
امل� ��رم� ��ى :ح �س�ي�ن ه� �م ��دان ��ي ،س��رك �ي��س
اس� �ك ��دج� �ي ��ان ،ب� �ط ��رس زخ � �ي ��ا ،ط ��ارق
طبوش ،غ��دي اب��ي عقل ،علي تيراني،

دورة تدريبية بالريشة الطائرة
ي�ن�ظ��م االت� �ح ��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ل�ل��ري�ش��ة
ال �ط��ائ��رة ،دورة ت��دري�ب�ي��ة لبرنامج
«ش ��ات ��ل ت ��اي ��م» مل ��درب ��ي وم ��درس ��ي
م��ادة التربية البدنية والرياضية
في مدارس كسروان وجبيل ،اليوم،
وال�س�ب��ت  16واألح ��د  17م�ن��ه ،على
مالعب مدرسة الرسل في جونية.
ع�ل��ى ص�ع�ي� ٍ�د آخ ��ر ،غ ��ادر أم��س ال��ى
ال �ع��اص �م��ة امل ��ال �ي ��زي ��ة ك ��واالمل� �ب ��ور،
األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�ات �ح ��اد ال�ل �ب �ن��ان��ي
ل� �ل ��ري� �ش ��ة ال � � �ط� � ��ائ� � ��رة ،ب � � ��ول روك� � ��ز
للمشاركة في دورة محاضر دولي
للبرنامج التدريبي «ش��ات��ل تايم»
ومدرب دولي فئة «ا» التي ينظمها
االتحاد الدولي للريشة الطائرة.

ع �ل��ي رع � ��دي ،وه ��و اح ��د امل�ح��اض��ري��ن
املعتمدين في اللعبة من قبل االتحاد
اآلسيوي.
وخ� � � ��اض امل� �ن� �ت� �خ ��ب ال � �ع� ��راق� ��ي ع � ��ددًا
م� ��ن امل� �ع� �س� �ك ��رات ح �ي ��ث ق � ��ام خ�لال �ه��ا
رع��دي بتقليص ع��دد العبيه ليقترب
م� ��ن ال� ��وص� ��ول ال � ��ى ال �ت �ش �ك �ي �ل��ة ال �ت��ي
سيعتمدها في تصفيات غرب آسيا.
ي � ��ذك � ��ر ان ال � � ��دخ � � ��ول م � �ج� ��ان� ��ي ال� ��ى
امل� �ب ��ارات�ي�ن ،وس �ت �ك��ون م� �ب ��اراة ال �ي��وم
م�ن�ق��ول��ة م �ب��اش��رة ع �ب��ر ق �ن��اة ال�ج��دي��د
وعبر الفضائية العراقية.

الحمصي ّ
يمرر كرة عرضية باتجاه قوصان خالل اللقاء االخير بني املنتخبني في تصفيات ( 2011أرشيف)
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ينطلق ال �ي��وم م �ش��وار ف��ري��ق السد
ب�ط��ل ل�ب�ن��ان ب�ك��رة ال �ي��د ،ف��ي بطولة
آس�ي��ا ال �ـ 16لألندية أب�ط��ال ال��دوري
ال� � �ت � ��ي ت� �س� �ت� �ض� �ي� �ف� �ه ��ا ال� �ع ��اص� �م ��ة
القطرية الدوحة حتى  21الحالي،
ح� �ي ��ث ي �ل �ت �ق��ي م� ��ع ث ��ام ��ن ال �ح �ج��ج
االي��ران��ي عند الساعة الرابعة بعد
ال �ظ �ه ��ر ب �ت��وق �ي��ت ب � �ي � ��روت ،ض�م��ن
م�ب��اري��ات املجموعة ال��راب�ع��ة .وك��ان
السد قد استعد منذ أشهر للبطولة

ع �ب ��ر م �ع �س �ك��ر ف� ��ي ت ��ون ��س خ ��اض
خ�لال��ه ل �ق��اءات ع��دة ب�ق�ي��ادة امل��درب
بيرو ميلوزوفتيش ،وهو يخوض
ثاني مبارياته االث�ن�ين م��ع االهلي
البحريني ،على ان يختتم مبارياته
ف� ��ي دور امل� �ج� �م ��وع ��ات ب �م��واج �ه��ة
لخويا القطري ،يوم االربعاء.

وال �ل��اع� � �ب � ��ون :ع� �ل ��ي ط� �ن� �ي ��ش ،ادم� � ��ون
ش �ح��ادة ،ك��ام��ل ال �ي��اس ،ع�ل��ي ض��اه��ر،
قاسم قوصان ،علي الحمصي ،محمد
ال� � �ح � ��اج ،ك ��ري ��م اب� � ��و زي � � ��د ،م�ص�ط�ف��ى
سرحان ،حسن زيتون ،محمد قبيسي،
م�ح�م��د اب ��و زي � ��د ،اح �م��د خ �ي��ر ال��دي��ن،
قاسم عز الدين ،محمد عثمان.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ،ش�ه��د املنتخب ال�ع��راق��ي
ت �غ �ي �ي��رات ع ��دة اي �ض��ًا ،م��ا ق��د يجعله
م�ف��اج��أة ال�ت�ص�ف�ي��ات ،وخ�ص��وص��ًا ان��ه
يعيش حالة استقرار منذ حوالي سنة
اثر التعاقد مع املدرب االيراني الخبير

دع��ا االت �ح��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ل �ك��رة ال�س�ل��ة جمعيته
ال�ع�م��وم�ي��ة ال ��ى االن �ع �ق��اد ال �ي��وم ع�ن��د ال�س��اع��ة
ال �خ��ام �س��ة ب �ع��د ال �ظ �ه��ر ف ��ي م ��درس ��ة امل��رك��زي��ة
ج��ون�ي��ة ،وذل��ك إلق ��رار ال�ت�ع��دي�لات على النظام
العام.
�ان ل��ه ط�ل��ب االت �ح��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي تأمني
�
ي
�
ب
وف ��ي
ٍ
ن�ص��اب الجلسة «واي �ص��ال التعديالت ال��ى ّبر
االم��ان حرصًا منا على تأمني كافة املتطلبات
ال �ت��ي ع �ل��ى اس��اس �ه��ا ات �خ��ذ االت� �ح ��اد ال��دول��ي
للعبة ق� ��راره بتجميد االت �ح��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي عن
املشاركات الدولية» .وستكون اب��رز الخطوات
اقرار التعديالت على نظام اللعبة ،ثم مراسلة
االت �ح��اد اآلس �ي��وي وال��دول��ي ل�ل�اس��راع ب�ع��ودة
كرة السلة اللبنانية الى الساحة الدولية ،قبل
االع�لان عن استقالة اللجنة االداري��ة لالتحاد
والدعوة الى انتخابات.
ودعا االتحاد الجميع الى التالقي ،متمنيًا ان
ت�ك��ون خ�ط��وات��ه ه��ذه ه��ادف��ة بشكل خ��اص الى
جمع عائلة كرة السلة.
ّ
وعلى صعيد نادي الحكمة ُيتوقع عدم تأمني
ال �ن �ص��اب غ� �دًا الج � ��راء االن �ت �خ��اب��ات امل��رت�ق�ب��ة،
وذلك عقب االجتماع الذي عقده أمس الرئيس
امل�س�ت�ق�ي��ل اي �ل��ي م�ش�ن�ت��ف م��ع م �ط��ران ب �ي��روت
ل �ل �م ��وارن ��ة ب ��ول ��س م �ط��ر ح �ي��ث ت� �ق ��رر ت��أج �ي��ل
بطلب من االخير ،بهدف مواصلة
االنتخابات
ٍ
ال�س�ع��ي ل�ل�ت��وص��ل ال��ى ت�س��وي��ة ت��واف�ق�ي��ة تبعد
ال �ن��ادي االخ �ض��ر ع��ن اي ص��راع��ات اداري� ��ة في
الفترة املقبلة.

أفقيا

 -1مطرب سوري شهير –  -2عاصمة أوروبية – قبل اليوم – َ -3
بذر األرض – عائلة سياسي
ومستشار نمساوي راحل –  -4حرف نصب – جنون – خاصتها باألجنبية –  -5يختلط
الشراب باملاء – إحدى القارات –  -6إسم اإلصبع الصغير في اليد – تعب وأعيا –  -7الفريد
ّ
ج��اج عند خ��روج��ه م��ن البيضة –  -8طبيب إنكليزي
م��ن نوعه وم��ا ق��ل وج��وده – ّف��رخ ال��د َ
ّ
ّ
إكتشف التلقيح ضد ال�ج��دري – إشتاق إليه –  -9ري��ح طيبة – كاتب فرنسي هزلي كبير
إش�ت�ه��ر ب�ن�ق��ده األخ�لاق��ي واإلج�ت�م��اع��ي ف��ي أس �ل��وب ض��اح��ك س��اخ��ر –  -10ف�ن��ان��ة وممثلة
ومطربة مصرية معتزلة – مرفأ إيطالي من ّ
أهم مرافىء املتوسط بعد مرسيليا

عموديًا

ّ
 -1إسم منسوب الى جهنم وتوصف به األشياء أو األمور التي ُيراد إستنكارها – فاقد السمع
ّ
–  -2صاحب وصديق – فلوس ودراهم – للنداء –  -3حفر البئر – عد وأحصى – عائلة رئيس
ّ
املغولية وأخضع جميع الدول بني
تاريخي شهير أنشأ األمبراطورية
إيراني سابق –  -4فاتح
ّ
الصني والبحر األس��ود –  -5ع��ش الطائر – سلك ال��درك –  -6إس��م مملكة تايلند قديمًا – ربط
الصرة –  -7نقيض يمني – ن��دف القطن حتى ّ
ّ
ّ
الحب منه –  -8آل��ة يستعملها الحطاب
خلص
ُ
ّ
– جبل ف��ي سلسلة لبنان الغربية ي�ش��رف على بسكنتا وزح�ل��ة –  -9عاصمة اميركية – أنت
ُ
ّ
جبلية على املتوسط تشمل معظم األراض��ي التركية وتعرف
باألجنبية –  -10شبه ج��زي��رة
باألناضول

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

 -1بورت ستانلي –  -2شو ان الي –  -3بريسلي – كلب – ّ -4
يودك – ناس –  -5أجناس – كونت
ّ
–  -6خندريس –  -7األبعد – بل – ّ -8
حية – سان جود –  -9أز – عرفي – لي –  -10كابري – أمون

عموديًا

 -1بوبيان – ح��اك –  -2روج – اي��زا –  -3رشيد نخلة –  -4توسكانا – ع� ّ�ر –  -5س��ال – ّ
سد
ّ
بسري –  -6تنني – رعاف –  -7ال – أكيدنيا –  -8ناكسوس –  -9ليل – بولو –  -10بيت الدين
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العالم.
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حل الشبكة الماضية :هاني أبو أسعد

