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كرة اليد

الماراثون

فوز السد على الجيش

«بيروت ماراثون» تسحب المركز األول من األسير
ع� �ق ��دت ج �م �ع� ّ�ي��ة ب � �ي� ��روت م� ��اراث� ��ون
واالت� �ح ��اد ال�ل�ب�ن��ان��ي ألل �ع��اب ال�ق��وى
مؤتمرًا صحافيًا مشتركًا ،في قاعة
االحتفاالت في القصر البلدي ملدينة
ب� �ي ��روت ،خ �ص��ص إلع �ل��ان ال�ت��رت�ي��ب
ال � �ج� ��دي� ��د ل� � �ل� � �ع � ��داءات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ات
اللواتي شاركن في سباق «مصرف
لبنان ب�ي��روت م��اراث��ون  »2013بعد
شطب نتيجة ال �ع��داءة غنى األسير
ال�ت��ي ك��ان��ت ق��د أح ��رزت امل��رك��ز األول،
وذل� ��ك مل�خ��ال�ف�ت�ه��ا ن �ظ��ام امل�ن�ش�ط��ات،
ّ
وق ��د ح��ل��ت م�ك��ان�ه��ا ص��اح �ب��ة امل��رك��ز
الثاني العداءة إلغا طراد.
وكانت كلمة لرئيسة جمعية بيروت
م��اراث��ون م��ي ال�خ�ل�ي��ل ،أش ��ارت فيها
إل ��ى أن ال�ل �ق��اء «ي �ه��دف إل ��ى التأكيد
أن� �ن ��ا ج � ��اه � ��دون دائ � �م� ��ًا ف� ��ي ت�ن�ظ�ي��م
ن �ش��اط��ات ف ��ي ري ��اض ��ة ال ��رك ��ض لها
ص�ف��ة ال�ص��دق�ي��ة وال �ن��زاه��ة م��ن خ�لال
ت�ط�ب�ي��ق أع �ل��ى م�ع��اي�ي��ر ال �ك �ش��ف عن
املنشطات ،حيث ولألسف قد خالفت
ال �ع��داءة غ�ن��ى األس �ي��ر ه��ذه ال�ق��واع��د
وامل�ع��اي�ي��ر ،األم��ر ال��ذي ح��دا االت�ح��اد
اللبناني ألل�ع��اب ال�ق��وى إل��ى اتخاذ
ال� � �ق � ��رار امل � �ط � �ل ��وب ب �ش �ط ��ب ن �ت �ي �ج��ة
ال �ع ��داءة األس �ي��ر ،م��ا اق�ت�ض��ى إع��ادة
ترتيب فئة العداءات اللبنانيات في
السباق العام املاضي.
ورأت الخليل أنه إذا كان مهمًا الفوز،

اخبار رياضية

ف� ��إن األه � ��م ال� �ف ��وز ع �ل��ى ال� � � ��ذات؛ ألن
ال��ري��اض��ة ق��واع��د وم �ب��ادئ أخ�لاق�ي��ة
وإن� �س ��ان� �ي ��ة ق� �ب ��ل أن ت� �ك ��ون ق � ��درات
تنافسية وألقابًا ،وبالتالي فإننا في
بيروت م��اراث��ون ،منذ كانت
جمعية
ّ
ال �ب ��داي ��ات ،ك��ن��ا ن �ش� ّ�دد ع �ل��ى م�ف�ه��وم
ال �ث �ق��اف��ة ال ��ري ��اض �ي ��ة ،ب �ح �ي��ث ي �ك��ون

ّ
العداءات مع الخليل وسعادة

ن �ظ��م «ق � �ط� ��اع ال � �ع ��زم ال ��ري� ��اض� ��ي» ف��ي
جمعية ال�ع��زم وال�س�ع��ادة االجتماعية
وبالتعاون م��ع ن��ادي « »Fair playفي
ً
طرابلس حفال تكريميًا للفائزين عن
م�ح��اف�ظ��ة ل�ب�ن��ان ال�ش�م��ال��ي ف��ي بطولة
ال� �ع ��ال ��م ل� �ك ��رة ال � �ق� ��دم ال �خ �م��اس �ي��ة ف��ي
م �ل �ع��ب ال �ج��ام �ع��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال��دول �ي��ة
« »LIUفي الكورة .حضر الحفل حشد
م��ن الفعاليات األك��ادي�م�ي��ة والتربوية
وال��ري��اض�ي��ة ،وت��أه�ل��ت أرب �ع��ة ف��رق عن
م�ح��اف�ظ��ة ل�ب�ن��ان ال�ش�م��ال��ي للمشاركة
ّ
ف ��ي ب �ط��ول��ة ل �ب �ن��ان ،ح �ي��ث ح� ��ل «Fair
 »playأول ،يليه «ال��وف��اء – أب��ي سمرا»
وفريق «قطاع العزم الرياضي» ثالثًا،
يليه فريق «جامعة بيروت العربية –
طرابلس» في املركز الرابع.
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اخ �ت �ت �م��ت أم � ��س ال �ج �م �ع��ة ف� ��ي ف �ن��دق
غ ��ول ��دن ت��ول �ي��ب دورة اع � ��داد م��درب�ين
ل �ل �ي��اق��ة ال �ب��دن �ي��ة ال �ت��ي أش � ��رف عليها
االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ل �ك��رة ال �ق ��دم «ف�ي�ف��ا»
ونظمها االتحاد اللبناني للعبة عبر
م �ن� ّ�س��ق ال� � ��دورة ال��دك �ت��ور م� ��ازن م ��روة
ع�ل��ى م��دى خمسة أي ��ام .وح�ض��ر حفل
االفتتاح والختام األمني العام لالتحاد
ج �ه��اد ال �ش �ح��ف ،وح��اض��ر ف��ي ال ��دورة
امل �ح��اض��ر األردن � ��ي م�ح�م��د ال��ذي��اب��ات،

احتفال قطاع العزم الرياضي

م �ك��اف �ح��ة امل �ن �ش �ط��ات ،ح �ي��ث ن�ج��ري
ع � � ��ادة ب� �ع ��د ك� ��ل س� �ب ��اق ف �ح��وص��ات
ع �ش��وائ �ي��ة االخ �ت �ي��ار ،وك� ��ان ال�ق�ص��د
آن� ��ذاك ع� ��داءة أج�ن�ب�ي��ة ،ل�ك�ن�ن��ا رح�ن��ا
ب��ات �ج��اه ال� �ع ��داءة األس �ي��ر ،ول�لأس��ف
ك ��ان ��ت ن �ت �ي �ج��ة ف ُ�ح �ص �ه��ا إي �ج��اب �ي��ة،
وب� � �ن � � ً
�اء ع� �ل� �ي ��ه ،ش� �ط� �ب ��ت ن�ت�ي�ج�ت�ه��ا
وخ �س��رن��ا ع� ��داءة ب�ط�ل��ة ك ��ان م�ش��وار
ال �ن �ج��اح أم��ام �ه��ا م �ت��اح��ًا ل�ك�ث�ي��ر من
اإلنجازات.
وأع�ل��ن أم�ين س��ر االت �ح��اد نعمة الله
ب �ج ��ان ��ي ال �ت ��رت �ي ��ب ال� �ج ��دي ��د مل ��راك ��ز
ال� � �ع � ��داءات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ات ف ��ي س �ب��اق
م� �ص ��رف ل �ب �ن��ان ب � �ي ��روت م� ��اراث� ��ون،
حيث أصبحت على النحو اآلتي:
املركز األول :إلغا ط��راد (إيليت) ،02
 3 ،32س��اع��ات .املركز الثاني :نادين
ك��ال��وت (إن �ت��ر ل�ي�ب��ان��ون) .3 ،33 ،31
امل��رك��ز ال �ث��ال��ث :أل�ي�ن م��رع��ب (إي�ل�ي��ت)
 .3 ،38 ،20املركز الرابع :مها الشاعر
(إن �ت��ر ل �ي �ب��ان��ون)  .3 ،43 ،51امل��رك��ز
الخامس :ليلي بجاني (إيليت) ،45
 .3 ،46امل��رك��ز ال �س��ادس :كاتيا راش��د
(إيليت) .3 ،50 ،25
وك��ان��ت ال�خ�ل�ي��ل وس� �ع ��ادة ق��د ق� ّ�دم��ا
ال� � ��دروع ل �ص��اح �ب��ات امل ��راك ��ز ال �ث�لاث
األول ّ
وقدمت عضو الهيئة اإلداري��ة
أمينة الصندوق في الجمعية إلهام
حميدان الفقيه الجوائز املالية.

استراحة

دورة اعداد مدربي لياقة بدنية

ح �ي��ث ان �ق �س��م ال �ع �م��ل ب�ي�ن م �ح��اض��رات
ن� �ظ ��ري ��ة م� ��ن ال� �س ��اع ��ة  12.00وح �ت��ى
ال �س��اع��ة  ،15.30ت�س�ب�ق�ه��ا ت�ط�ب�ي�ق��ات
عملية على ملعب الصفاء من الساعة
 6.30صباحًا وحتى الساعة العاشرة
ب�م�ش��ارك��ة ع�ش��ري��ن م��درب��ًا م��ن األن��دي��ة
اللبنانية.

ل��دي�ن��ا ج�ي��ل ري��اض��ي ي�م�ل��ك ال�ث�ق��اف��ة
واإلرادة معًا.
وف��ي كلمته ،أوض��ح رئ�ي��س االت�ح��اد
ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي ألل � �ع � ��اب ال � �ق � ��وى روالن
س � �ع� ��ادة ،أن� �ن ��ا ف ��ي االت � �ح� ��اد ن �ل �ت��زم
ال� �ق ��وان�ي�ن ال ��دول� �ي ��ة ون� �ح ��رص ع�ل��ى
ت �ن �ف �ي ��ذه ��ا ،وم� � ��ن ب �ي �ن �ه��ا م ��وض ��وع

ح��اف��ظ ال �س��د ع �ل��ى ت �ف��وق��ه ف ��ي ب �ط��ول��ة ل�ب�ن��ان
ف��ي ك��رة ال�ي��د ،وح�ق��ق ف��وزًا ج��دي�دًا على ضيفه
الجيش بفارق  4أهداف وبنتيجة  ،18-22حيث
ان �ت �ه��ى ال �ش��وط االول  ،7-12ف��ي ق��اع��ة ال �س��د،
ضمن مباريات املرحلة الخامسة من دور الـ.6
وم ��ع ان �ط�ل�اق امل� �ب ��اراة ب ��دا أن ال �ج �ي��ش ذاه��ب
ل�ت�ح�ق�ي��ق امل �ف��اج��آة ،وإن � ��زال ال �خ �س��ارة االول ��ى
بحامل اللقب ف��ي عقر داره ،وخ�ص��وص��ًا بعد
ت �ق��دم��ه  0 - 3ح �ت��ى ال��دق �ي �ق��ة ال �س��اب �ع��ة ،حيث
ك ��ان ال �ط��رف االف �ض��ل واالخ �ط ��ر ،ول ��م يستطع
ص��اح��ب األرض تسجيل أول أه��داف��ه اال بعد
مرور  8دقائق ( )3-1ليتبدل بعدها كل شيء،
ويستعيد ال�س��د ت��وازن��ه وي�ق�ل��ص ال �ف��ارق ال��ى
 3-2بعد م��رور  10دق��ائ��ق ،ث��م ي�ع��ادل النتيجة
في الدقيقة  ،)3-3( 13قبل ان يتقدم الول مرة
ب�ع��د م ��رور دق�ي�ق��ة واح ��د ف�ق��ط وب�ن�ت�ي�ج��ة ،3-4
وسط تراجع غير مبرر في اداء الجيش ،الذي
لم يستطع تسجيل اكثر من هدف واحد خالل
 15دق�ي�ق��ة (م ��ا ب�ي�ن ال��دق�ي�ق��ة  7و  ،)22ق�ب��ل ان
ي�ن�ت�ف��ض م �ج��ددًا ،ل�ك��ن م��ن دون م �ق��درت��ه على
تقليص ال�ف��ارق ألكثر من  5اه��داف مع انتهاء
الشوط األول بـ .7-12الشوط الثاني جاء عاديًا،
ولم يتبدل الواقع ،حيث استطاع السد الحفاظ
على تفوقه ما بني  4و  6اهداف ،لينهي املباراة
في مصلحته بنتيجة .18-22
وك��ان افضل مسجل في املباراة العب الجيش
جورج بدوي برصيد  6اهداف ،ومن السد كان
حسني شاهني والتونسي حسام رمان االفضل
بـ 5اهداف لكل منهما.

أفقيا

 -1نظام يختص بنقل الرسائل وال�ط��رود – سياسية بريطانية تتولى منصب املمثل
السامي لشؤون السياسة الخارجية واألمن –  -2نسبة الى مواطن من بلد آسيوي – من
األشجار –  -3قبل اليوم – م��ادة قاتلة –  -4عاصفة بحرية – إدارة في بلد مسؤولة عن
إحكام الرقابة على الصادرات والواردات وخاصة البضائع املمنوعة –  -5سالسل جبال
بركانية من أعظم جبال العالم في أميركا الجنوبية – كشف واستخرج الكنز من األرض –
 -6عملة عاملية – يسدل الستارة –  -7حرف جر– مقياس مساحة – عاهد في املعاملة على
ّ
ّ
ومجهم – عمل إبداعي كالرسم واملوسيقى والشعر –  -9نوتة
مقطب
أمر يلتزمه –  -8وجه
موسيقية – مخلص – موسيقى أملاني شهير –  -10وزير خارجية عربي

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.

 -1آل��ة موسيقية غربية – طبق ّأو أكلة كويتية مشهورة –  -2عائلة موسيقي فرنسي
كالسيكي راحل – عني املاء –  -3جف الغصن بعد رطوبة – حرف نصب –  -4نعم بالروسية
– م��أوى الدجاج – من األل��وان –  -5بذر األرض – مسكن الرهبان – نوتة موسيقية – -6
واد – ح�ي��وان ضخم –  -7ثقب اإلب��رة – خ�لاف ناعم
للتفسير – ممر ب�ين جبلني وف��وق ٍ
–  -8والية وجزيرة أوسترالية – بواسطتي –  -9ورك – إله وخالق – ُيطلق من األسلحة
الحربية –  -10عاصمة موريتانيا – ُيستخرج عادة من العنب والتفاح

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1فخ – سعيد – رق –  -2رافنا – لندن – ّ -3
نب – جرجير –  -4كوثر – الجنة –  -5فرد – مل – سبأ
ُ
–  -6ياتون – تل –  -7رس – رج – تيوس –  -8تاليران – نو –  -9نيو دلهي –  -10فارس  -قدموس

عموديًا

ّ
متجرد – -6
 -1فرنكفورت –  -2خابور – سانا –  -3ثدي – لير –  -4سنجر – آريوس –  -5عار –
ّ
نتنهد –  -8نرجس – يم –  -9رد – نبتون –  -10قناة السويس
جالو – ألق –  -7دليل –
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