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كرة اليد

الكرة الكويتية

انطالق إياب فاينال  6اليد

تقديم ترشيحات في انتخابات االتحاد الكويتي
لم يترشح سوى طالل الفهد ،رئيس
االتحاد الكويتي لكرة القدم ،ملنصب
رئ� �ي ��س االت� � �ح � ��اد ،م� ��ع إغ� �ل ��اق ب ��اب
التقدم لالنتخابات املقررة إقامتها
منتصف الشهر املقبل.
وس �ي �ت �ن��اف��س ع �ل ��ى م �ن �ص��ب ن��ائ��ب
ال��رئ �ي��س ه��اي��ف امل �ط �ي��ري م��ن ن��ادي
ال�ن�ص��ر ون ��واف ج��دي��د م��ن ال�ج�ه��راء
وع �ب��د ال �ل��ه ال ��روض ��ان م��ن ال�س��اح��ل،
ب� �ي� �ن� �م ��ا ل � �ج� ��أ اث � � �ن� � ��ان م� � ��ن أع � �ض� ��اء
الجمعية العمومية للنادي العربي
ً
إل��ى م��رك��ز ال�ش��رط��ة أوال ق�ب��ل تقديم
أوراق ترشحهما ف��ي مقر االت�ح��اد.
وت� �ق ��دم ص �ب �ي��ح اب� ��ل وح �م �ي��د ع��رب
ع � � ��ن ال� � �ع � ��رب � ��ي ب � �ص � �ف� ��ة ش �خ �ص �ي��ة
ب �ع��د ت�س�ج�ي��ل أوراق� �ه� �م ��ا ف ��ي م��رك��ز
ال�ش��رط��ة التابعني ل��ه إلث�ب��ات حالة،
وباملثل فعل مبارك النزال عن نادي
التضامن ،ال��ذي سحب ن��ادي��ه طلب
ترشحه بعد االن �ق�لاب ال��ذي حصل
ف��ي ال �ن��ادي وان�ت�ق�ل��ت األغ�ل�ب�ي��ة إل��ى
قائمة سعد البغيلي بعد انضمام
ثالثة أعضاء من عادل الهلفي الذي
جمد نشاطه.
ولجأ اب��ل وع��رب إل��ى مركز الشرطة
أول من أمس الثالثاء قبل ترشحهما،
وذل� � ��ك ف� ��ي ظ� ��ل م �ق��اط �ع��ة ن��ادي �ه �م��ا
ال� �ع ��رب ��ي ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات .وس �ي �ح �ي��ل

أخبار رياضية
«نحن نركض وأنتم تتبرعون»
ف� ��ي م � �ب � ��ادرة ل �ت��وف �ي��ر ع �ل��اج ط�ف��ل
مصاب بمرض السرطان ،وبرعاية
وزي � ��ر ال �ص �ح��ة وائ � ��ل أب� ��و ف ��اع ��ور،
س�ي�ج�ت��از ث�م��ان�ي��ة ع��دائ�ي�ن م�س��اف��ة
 210ك � �ل� ��م ع � �ل� ��ى ط� � � ��ول ال� �س ��اح ��ل
اللبناني ركضًا في الفترة الواقعة
ب�ين  7و 11أي ��ار امل�ق�ب��ل ب�م�ع��دل 42
ك �ل��م ي��وم �ي��ًا ب��ال �ت �ع��اون م ��ع «م��رك��ز
س� � ��رط� � ��ان األط� � � �ف � � ��ال ف� � ��ي ل� �ب� �ن ��ان»
( )CCCLتحت شعار «نحن نركض
وأنتم تتبرعون» .وستجري عملية
االن �ط�لاق م��ن ال �ن��اق��ورة (ال�ج�ن��وب)
في السابع من أيار املقبل.
وال � � �ع� � ��داؤون ال �ث �م��ان �ي��ة ه � ��م :ع�ل��ي
ق �ض��ام��ي ،ع �م��اد الدق� ��ان� ��ي ،ج ��ورج
ح� � ��وي� � ��ك ،خ � �ض� ��ر ب� � � � � � ��دران ،م �ح �م��د
م� ��ره � �م� ��و ،ج � �ه� ��اد االش � � �ق� � ��ر ،رب �ي ��ع
فرسون ومارك جبران.
َ
ه ��ذا وس� ُ�ي �ع��ل��ن ال� �ح ��دث ال��ري��اض��ي
وتفاصيله خ�لال مؤتمر صحافي
سيعقد عند الساعة الحادية عشرة
م��ن ق�ب��ل ظ�ه��ر الجمعة  11ال�ج��اري
ف� ��ي ف � �ن� ��دق ف �ي �ن �ي �س �ي��ا (ب� � �ي � ��روت)،
ب� �ح� �ض ��ور امل� �ن� �ظ� �م�ي�ن وم� �س ��ؤول ��ي
ال �ش��رك��ات ال��راع �ي��ة وات �ح��اد أل�ع��اب
القوى ورجال الصحافة واإلعالم.

الشباب بطل بيروت في
كرة الطاولة
أح � � ��رز ن � � ��ادي ال� �ش� �ب ��اب ال ��ري ��اض ��ي
ب�ط��ول��ة ال�ع��اص�م��ة ب �ي��روت ل�ل��درج��ة
ال �ث��ان �ي��ة ف� ��ي ك � ��رة ال� �ط ��اول ��ة ل �ف��رق
الرجال بفوزه بأربع مباريات دون
ّ
أي خ�س��ارة ،حيث ف��از على ك��ل من
هومنمن بيروت  ،0 - 3وعلى الرفاه
بيروت  ،2 - 3وعلى القلب األقدس
ّ
 0 - 3وعلى العهد  ،1 - 3ال��ذي حل
في املركز الثاني بفوزه على القلب
األق��دس  ،2 -3وعلى ال��رف��اه بيروت
 ،1-3وع �ل��ى ه��وم�ن�م��ن ب �ي ��روت - 3
ّ
 .0وح� ��ل ف��ي امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ال�ق�ل��ب
األقدس بفوزه في مباراته األخيرة
على هومنمن ب�ي��روت بنتيجة - 3
 .1أشرف على البطولة نائب رئيس
ّ
االت�ح��اد أحمد عرقجي ،ال��ذي وزع
الكؤوس وامليداليات على الفائزين.

االتحاد الكويتي أوراقهما للمحكمة
الرياضية التابعة للجنة األوملبية
الكويتية لتحديد إذا كان من حقهما
الترشح.
وط�ب�ق��ًا ل �ق��ان��ون االن �ت �خ��اب��ات ،ي�ق��دم
ك��ل ن��اد مرشحني اث�ن�ين على األق��ل،

ُي� �خ� �ت ��ار م �ن �ه �م��ا م ��رش ��ح واح� � ��د ف��ي
مجلس إدارة االتحاد الجديد.
وس�ت�ج��رى االن�ت�خ��اب��ات ف��ي  15آي��ار
املقبل بحيث يتكون من  14عضوًا،
هم رئيس ونائب رئيس و 12عضوًا.
وك � � ��ان ع� �ب ��د ال� � � � ��رزاق امل � �ض� ��ف أم�ي�ن

طالل الفهد مع رئيس االتحاد اللبناني هاشم حيدر (أرشيف ـ عدنان الحاج علي)

تنطلق اليوم الخميس منافسات إياب فاينال
 6بطولة لبنان بكرة اليد ،بمباراة واحدة تجمع
بني السد حامل اللقب ومتصدر الترتيب مع
املشعل بدنايل عند الساعة السابعة في قاعة
نادي السد .ولن يواجه السد أي صعوبة تذكر
في تخطي منافسه بالنظر الى الفارق الكبير
في اإلمكانات والخبرة ونوعية الالعبني.
وف� ��ي امل � �ب� ��اراة ال �ث��ان �ي��ة ال� �ت ��ي س �ت �ت �ج��ه ال�ي�ه��ا
األن� �ظ ��ار غ � �دًا ال �ج �م �ع��ة ،ي�س�ت�ض�ي��ف ال �ص��داق��ة
وص�ي��ف ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ،الحصان األس��ود
ف ��ي ه ��ذه ال �ب �ط��ول��ة ال �ش �ب��اب م ��ار ال �ي ��اس عند
ال �س��اب �ع��ة وال �ن �ص��ف ف ��ي ق��اع��ة ح��ات��م ع��اش��ور
ال��ري��اض�ي��ة .وال�ل�ق��اء ه��و واح ��د م��ن امل��واج�ه��ات
املفصلية ه��ذا امل��وس��م لتحديد ج��دول ترتيب
البطولة ،وخاصة أنه سيؤثر كثيرًا في تحديد
املواجهات في الفاينال  4للبطولة .وسيكون
هذا االختبار الحقيقي األول ملدرب مار الياس
توفيق شاهني ال��ذي تسلم دف��ة ال�ق�ي��ادة خلفًا
للسوري ثائر حبوش ،فيما سيحاول امل��درب
زي� � ��اد م �ن �ص��ور ت �س �ج �ي��ل ان �ت �ص ��ار ب �ع��د ع��دم
االستقرار في املستوى خالل الفترة املاضية.
وي � ��وم ال �س �ب��ت ي�خ�ت�ت��م األس� �ب ��وع األول إي��اب��ًا
بمواجهة بني فوج اإلطفاء والجيش اللبناني،
وي�س�ع��ى ال�ج�ي��ش إل ��ى ت�ع��وي��ض خ�س��ارت��ه في
املباراة املاضية أمام السد وكذلك استغالل أي
تعثر للصداقة ومار الياس لتحسني موقعه في
سلم الترتيب ،فيما يخوض اإلطفاء املباراة من
باب املشاركة بعدما انعدمت حظوظه تقريبًا
في الدخول للمربع الذهبي .وتقام املباراة على
ملعب الصداقة عند الساعة السادسة.

س��ر ال �ن��ادي ال �ع��رب��ي ،ق��د ك�ت��ب على
صفحته على موقع تويتر أن ناديه
سيقاطع الجمعية ّالعمومية التحاد
الكرة ،سواء بالترشح أو االنتخاب،
أو حتى الحضور.
وي��أت��ي ه ��ذا ب�س�ب��ب ال �خ�لاف ال�ق��ائ��م
بني العربي واالتحاد الكويتي على
خلفية أحداث نهائي كأس ولي عهد
ال �ك��وي��ت ب�ي�ن ال �ع��رب��ي وال �ق��ادس �ي��ة،
ال��ذي حسمه األخ�ي��ر ملصلحته 1-2
بعد مباراة شهدت أحداثًا مؤسفة.
والقى العربي باللوم على «ق��رارات
تحكيمية مثيرة للجدل» ليتعرض
العبو العربي ومسؤولوه لعقوبات
ب ��ال� �ج� �م� �ل ��ة راوح� � � � ��ت ب �ي��ن اإلي � �ق� ��اف
وال � �غ ��رام ��ة امل ��ال� �ي ��ة .وط� ��اول� ��ت ه��ذه
ال� �ع� �ق ��وب ��ات رئ� �ي ��س ال � �ن� ��ادي ج �م��ال
الكاظمي.
ورف��ع ال�ع��رب��ي قضايا ض��د االت�ح��اد
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي اع� � �ت � ��راض � ��ًا ع � �ل� ��ى ه� ��ذه
ال� �ع� �ق ��وب ��ات وم� �ن � ّ�ح االت � �ح � ��اد م�ه�ل��ة
ل�ل��ذه��اب للجنة ف ��ض امل �ن��ازع��ات أو
تصعيد ال�ش�ك��وي ل�لات�ح��اد ال��دول��ي
(الفيفا).
ورف � � � ��ض ال � �ع� ��رب� ��ي ط � �ل ��ب االت � �ح � ��اد
تحكيم اللجنة
االح�ت�ك��ام إل��ى هيئة
ّ
األومل� �ب� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ف ��ض ال �ن ��زاع
القائم بينهما ورفع األمر إلى الفيفا.

استراحة
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كلمات متقاطعة 1 6 7 7

أفقيا

 -1نجم وفنان فرنسي راحل مات في سن مبكرة بسبب إحتكاك كهربائي في حمام منزله
–  -2مصيف س��وري في قضاء النبك – محترم ومهيب –  -3اإلس��م األول لرئيسة وزراء
هندية راحلة – اضطراب وانزعاج –  -4للتفسير – خوف وفزع – عملة آسيوية –  -5حرف
نصب – إنسان –  -6دن��يء ورذي��ل – م��زج األل��وان ببعضها –  -7ري��ح ّ
طيبة – موسيقي
أملاني شهير راحل – مقياس أرضي للمساحة –  -8جزيرة أندونيسية – بحيرة مالحة
ُ
في فلسطني تعرف أيضًا ببحر الجليل –  -9للتأفف – من أعمال الشيطان – والدتك – -10
ّ
ّ
عربي بربري األصل فتح األندلس بإمرة موسى بن نصير
قائد

عموديًا
 -1ماركة سيارات – عاصمة عربية –  -2دول��ة عربية – مدينة فلسطينية من أق��دم املدن
التاريخية –  -3من األلوان – شامة في الوجه –  -4صوت اإلنفجار – وضع خلسة – يحرث
األرض بالسكة – ّ -5
كسره – عكسها بواسطتي – إله وخالق –  -6نوع من الطنافس –
 -7رم��ى الشيء من فمه – بيت العصفور – صانع الخبز –  -8من البقول أوراق��ه كبيرة
ومعروف منذ ق��رون عديدة – طائر وهمي كبير أو قطعة من
وغليظة مرغوب في أكله
ْ
قطع الشطرنج – ق��ذف أو قصف –  -9هالكي ومصيبتي – كلبة روس�ي��ة أصبحت عام
 1957أول حيوان ُيطلق الى الفضاء ويموت في الرحلة –  -10مدينة سورية في الجوالن
وقاعدة محافظة

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

 -1الفونوغراف –  -2سمير يزبك –  -3مس – دار – أجر –  -4أهرام – خميس –  -5اليمن – ّ
رك – -6
أصرخ – ّ
أصم –  -7ال – أج – ّ
رسام –  -8ابولون – وس –  -9سوف – رمشايت –  -10دنيز بايكال

عموديًا

 -1اسماء األسد –  -2ملسه – صابون –  -3في – رار – وفي –  -4ورد الخال –  -5نيامي – جورب – -6
وزر – ما – نما – ّ -7
غب – خنصر – شي –  -8ركام – مسواك –  -9جير – آسيا –  -10فارس كرم – تل
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