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السباحة

كرة الصاالت

بعثتان إلى سباحة دبي

ثالثة نهائي الفوتسال اليوم ووجوه جديدة في املنتخب
ي�س�ت�ض�ي��ف م �ل �ع��ب ال� �ص ��داق ��ة ال �ي��وم
ال� �س ��اع ��ة ال� �س ��ادس ��ة م � �س� � ً
�اء امل � �ب� ��اراة
ال�ث��ال�ث��ة ف��ي ال� ��دور ال�ن�ه��ائ��ي ل �ل��دوري
ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ل � �ك ��رة ال � �ق� ��دم ل� �ل� �ص ��االت،
ب �ي ��ن ال � � �ص � ��داق � ��ة واول س� �ب ��ورت ��س
ٌّ
ح � �ي� ��ث س� �ي� �س� �ع ��ى ك � � ��ل م� �ن� �ه� �م ��ا ال� ��ى
فوز
االق�ت��راب من اللقب عبر تحقيق ٍ
ثان.
ٍ
ويتعادل الفريقان  1-1بعد مباراتني،
اذ ف� ��از ال �ص ��داق ��ة  4-7ف ��ي امل��واج �ه��ة
االول� ��ى ،بينما ح�س��م أول سبورتس
الثانية بنتيجة .3-4
وال�لاف��ت ف��ي امل��واج�ه�ت�ين امل��ذك��ورت�ين
ه ��و امل� �س� �ت ��وى امل ��رت� �ف ��ع ال� � ��ذي ق� ّ�دم��ه
الفريقان ،وسط اص��رار كبير من قبل
الع�ب�ي�ه�م��ا ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ال �ف ��وز عبر
تقديم كل شيء لديهم حتى اللحظات
االخيرة.
وس �ي �ح��اول ال �ص��داق� ً�ة االس �ت �ف��ادة من
ع ��ام ��ل االرض ث ��ان� �ي ��ة ،ف ��ي م �ح��اول��ةٍ
ل �ت �ع��وي��ض خ �س��ارت��ه االخ � �ي ��رة ال �ت��ي
ك��ان��ت االول � ��ى ه ��ذا امل��وس��م ام� ��ام اول
سبورتس.
ام � ��ا ال� �ض� �ي ��وف ف �س �ي��دخ �ل��ون ال �ل �ق��اء
ب �م �ع �ن��وي��ات ع��ال �ي��ة ب �ع��دم��ا ك �س��روا
ال� �ح ��اج ��ز ال �ن �ف �س��ي ال � � ��ذي وق � ��ف ف��ي
ً
وجههم طويال ويتمثل بعدم التمكن
م ��ن ال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى ال� �ص ��داق ��ة .اال ان
الفريق سيستمر في اللعب من دون

أخبار رياضيّة
ّ
الحكمة يتغلب على هوبس

اح ��د اف �ض��ل ع �ن��اص��ره ال��دول��ي ق��اس��م
بتمزق عضلي.
قوصان املصاب
ٍ

استعدادات املنتخب آلسيا

أص�ب�ح��ت ال�لائ �ح��ة االول �ي��ة لالعبني
ال � �ت ��ي س �ي �ع �ل �ن �ه��ا م � � ��درب امل �ن �ت �خ��ب

ال��وط �ن��ي االس �ب ��ان ��ي ب ��اك ��و أراوج � ��و
اس �ت �ع��دادًا ل�لاس�ت�ح�ق��اق�ين امل�ق�ب�ل�ين،
ش � �ب� ��ه ج � � ��اه � � ��زة ،ع � �ل� ��ى ان ت �ن �ط �ل��ق
�ت الح��ق م��ن الشهر
التمارين ف��ي وق� ٍ
الجاري.
وينتظر املنتخب اللبناني بطولتني

مدرب منتخب لبنان االسباني باكو أراوجو (مروان بو حيدر)

غ� � ��ادرت ب �ع �ث��ة ن ��ادي ��ي ال� �ج ��زي ��رة وال �ن �ج��اح
ل�ل�س�ب��اح��ة ،أم� ��س ،ال ��ى دب ��ي ل�ل�م�ش��ارك��ة في
بطولة دبي الدولية الثانية للعبة ،التي تقام
ف��ي م�ج� ّ�م��ع ح �م��دان ب��ن م�ح�م��د ب��ن راش ��د آل
مكتوم ،ما بني  2و 6شباط الجاري .وتتألف
البعثة من املدرب مصطفى بغدادي رئيسًا،
ون �م��ر ح��رب وروال ال�خ�ط�ي��ب إداري �ي��ن ،وم��ن
الالعبني :إي�ه��اب شيباني وس��ارة الخطيب
(النجاح) وج��اد ح��رب وعلي ح��رب ومحمد
ب �غ��دادي وح �م��زة ق�ب��رص�ل��ي وم�ح�م��د ج��راب
ولني دوغان (الجزيرة) .وتشهد بطولة دبي
لهذا العام مشاركة كثيفة عربية وأجنبية،
إذ قارب عدد الالعبني  785سباحًا وسباحة.
وال ي�ت��وق��ف ال�ح�ض��ور اللبناني ع�ل��ى ن��ادي
الجزيرة ،إذ غادرت أمس بعثة ناديي الرمال
واألك � � ��وا م��اري �ن��ا ال� ��ى دب� ��ي ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
البطولة عينها.
وت�ت��أل��ف ال�ب�ع�ث��ة م��ن :ن��ائ��ب رئ�ي��س االت�ح��اد
ك ��اب ��ي ال ��دوي� �ه ��ي (رئ � �ي � �س� ��ًا) ،ج� � ��ورج ي��زب��ك
(م� ��درب� ��ًا) ،ك��ري�س�ت�ي��ل ال��دوي �ه��ي وغ��اب��ري�ي�لا
الدويهي وهبة الدويهي وسيمون الدويهي
وريبيكا مزهر (نادي أكوا مارينا) وأنطوني
ص �ع �ي �ب��ي وج �ي �ن �ي �ف��ر رزق ال� �ل ��ه وأن �ط��ون��ي
غصن وألكسيا خوري ومارون واكد (نادي
الرمال).
وت��رت��دي البطولة ه��ذا ال�ع��ام أهمية خاصة
بالنظر ال��ى اع�ت�م��اده��ا م��ن االت �ح��اد ال��دول��ي
للسباحة (ف�ي�ن��ا) ضمن ب��رن��ام��ج البطوالت
املؤهلة لأللعاب األوملبية «لندن ـــــ .»2012

مهمتني ،االولى هي بطولة غرب آسيا
في اي��ران في نيسان املقبل ،والثانية
هي بطولة آسيا في االمارات في ايار،
والتي ستكون مؤهلة الى املونديال.
ُ
وينتظر ان يسمي أراوج��و  4حراس
ل � �ل � �م ��رم ��ى و 16الع� � �ب � ��ًا ل�ل�ال� �ت� �ح ��اق
بالتمارين ،التي ستقام يوميًا ،على
ان يتخلل برنامجه  4الى  6مباريات
ودي ��ة ف��ي االس �ب��وع االخ �ي��ر م��ن شهر
آذار ،لم يتحدد اطرافها بانتظار ردود
االت�ح��ادات الوطنية التي سيراسلها
االتحاد اللبناني بهذا الشأن.
وبحسب املعلومات ،سيعمد امل��درب
االس � �ب� ��ان� ��ي ال� � ��ى اس � �ت� ��دع� ��اء الع �ب�ي�ن
ج ��دد ل ��م ي �ش��ارك��وا م ��ع امل�ن�ت�خ��ب في
التصفيات اآلسيوية التي اقيمت في
ال�ك��وي��ت ق�ب��ل ش�ه��ري��ن ت�ق��ري�ب��ًا ،وذل��ك
ب �ع��دم��ا ل �ف �ت��وا ن �ظ��ره ف ��ي م�س��اب�ق�ت��ي
ال � � ��دوري وال � �ك� ��أس ،وم �ن �ه��م ع�ن��اص��ر
�رق ف��ي ّ ال��درج��ة ال�ث��ان�ي��ة،
ب ��رزت م��ع ف � ٍ
علمًا ان أراوجو يفضل االعتماد على
الالعبني الصغار السن الذين يمكنهم
خدمة املنتخب لفترة طويلة.
م� ��ن ج �ه ��ة اخ� � � ��رى ،اج �ت �م ��ع م�ن�ت�خ��ب
السيدات أمس للمرة االولى في نادي
ال�ص��داق��ة حيث ت��م تعريف الالعبات
ع �ل��ى ال �ق��وان�ي�ن امل �س �ت �ح��دث��ة م ��ن قبل
الحكم ف��ادي كاالجيان ،على ان تبدأ
غد.
التمارين بعد ٍ

استراحة
41 70 04 1 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 0 4 1

ف � ��از ف ��ري ��ق ال �ح �ك �م��ة ع� �ل ��ى ض�ي�ف��ه
هوبس ،31 - 50 ،16 - 30( 74 - 84
 )56 - 64ض�م��ن امل��رح�ل��ة ال�س��ادس��ة
إيابًا من بطولة لبنان لكرة السلة
على ملعب غزير .وكان نجم اللقاء
الع � ��ب ال �ح �ك �م��ة ب � ��ران � ��دون ك ��رام ��ب
ال� � ��ذي س �ج ��ل  30ن �ق �ط��ة و 14ك ��رة
م��رت��دة و 6ك��رات ح��اس�م��ة .وال�لاف��ت
أن ال�ح�ك�م��ة ل �ع��ب ب�س�ب�ع��ة الع �ب�ين،
اث �ن ��ان م�ن�ه��م ل�ع�ب��ا ل��دق �ي �ق �ت�ين .أم��ا
م��ن ه��وب��س ،ف�ب��رز حسني الخطيب
أفضل املسجلني برصيد  25نقطة.
وتأجلت مباراة أنيبال والرياضي
بسبب س��وء األح� ��وال ال�ج��وي��ة إل��ى
اليوم عند الساعة  18.00في زحلة.

فوز األنوار وخسارة القلمون
ف� ��از أم� ��س األن � � ��وار ال� �ج ��دي ��دة ع�ل��ى
امل �ش �ع��ل ك��وس �ب��ا ،25 – 27( 0 – 3
 )25 – 27 ،22 – 25ع �ل��ى م�ل�ع��ب
م �ج � ّ�م ��ع م �ي �ش ��ال امل � ��ر ف� ��ي امل��رح �ل��ة
ال�ث��ام�ن��ة ل�ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان ف��ي ال�ك��رة
الطائرة للدرجة األولى .قاد املباراة
ال�ح�ك�م��ان ال��دول �ي��ان ش�ب��ل ض��رغ��ام
ودان � ��ي ح �ب �ي��ب .وت �غ �ل��ب ال��ري��اض��ي
ح� �ب ��وب ع �ل ��ى م �ض �ي �ف��ه ال ��ري ��اض ��ي
قيتولي 25 ،21 – 25 ،14 – 25( 0 – 3
–  )20في قاعة مدرسة مون ال سال.
قاد املباراة الحكمان الدولي بسام
الجميل واالتحادي بيار الجميل.
وف� � � ��از ال� ��رس� ��ال� ��ة ال� �ص ��رف� �ن ��د ع �ل��ى
القلمون ،22 – 25 ،25 – 22( 2 – 3
 )13 – 15 ،22 – 25 ،25 – 22في
م�ج�م��ع ال��رئ�ي��س ن�ب�ي��ه ب��ري ب�ح��ارة
ص�ي��دا .ق��اد امل �ب��اراة الحكم ال��دول��ي
ح �ن��ا ال ��زي� �ل ��ع واالت � � �ح � ��ادي م�ح�م��د
البابا.
وك��ان��ت امل��رح�ل��ة ق��د اف�ت�ت�ح��ت بفوز
ال �ش �ب �ي �ب��ة ال �ب��وش��ري��ة ع �ل��ى ضيفه
ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي  3ـ  ،2وال��زه��راء
امل� �ي� �ن ��اء ط ��راب� �ل ��س ع �ل��ى اإلن� �ع ��اش
االج�ت�م��اع��ي ق �ن��ات  ،1 – 3وواص ��ل
الشبيبة العاملة ب�لاط انتصاراته
املتتالية ورف��ع عددها إل��ى ثمانية
ب �ف��وزه ع�ل��ى ض�ي�ف��ه ط�لائ��ع دل�ه��ون
.0 – 3
(األخبار)

أفقيا

 -1رئيس سابق للواليات املتحدة األميركية –  -2من الصحف اللبنانية – حرف جزم –
 -3إسم موصول – عتيق وأتت عليه أزمنة – من األمراض –  -4كتاب الخرائط والبلدان –
ُ
ّ
يحرك سرير الطفل –  -5يبسط قدميه – إمارة صغيرة في أوروبا بجبال البيرينه تشرف
على حكمها فرنسا وإسبانيا –  -6صحراء رملية واسعة تمتد من منغوليا حتى الصني
– رض��اب ال�ف��م –  -7خبز ي��اب��س – غ�ي��وم السماء – عاصفة بحرية –  -8ن��وع م��ن ال��زج��اج
ّ
ّ
الشفاف – يدل بإصبعه –  -9أعلى قمة في قارة أوقيانيا بأندونيسيا – نوع من الحلويات
العربية –  -10كاتب وشاعر األمير بشير الشهابي الثاني ورفيقه في املنفى

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.

 -1دولة من جزر األنتيل الكبرى عاصمتها كنغستون – بئر عميقة –  -2يصفع ويضرب على
الوجه – من شهور السنة –  -3حرف جر – لسع العقرب – عملة إيطالية –  -4يتكلم بصوت
ّ
خفي – فكر سيء يختلط في ذهن اإلنسان –  -5من مشتقات النفط – أنطلق بمركبي في البحر
–  -6دولة عاصمتها يريڤان – سحب –  -7ثدي املرأة – برج مائل في إيطاليا –  -8مرتفع من
األرض – كذب وباطل – خليج –  -9قبر ولحد – أمير موناكو الراحل وزوج املمثلة الشهيرة
ونجمة هوليوود الراحلة غريس كيلي –  -10قرية ساحلية في جنوب لبنان بقضاء صور
على حدود فلسطني

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

ّ
 -1البترون – لص –  -2لوز – ّ
املريخ –  -3قم – صوفيا –  -4صفد – رقبة –  -5ماي – هز – بلط –  -6شادر
– أم – يا –  -7النسنغ – كان –  -8ا ا ا – ساري –  -9فيل – بون –  -10قناة السويس

عموديًا

ّ
 -1القامشلي –  -2لوم – ا ا ا – فن –  -3بز – صيدنايا –  -4صف – رسالة –  -5راوده – نا –  -6ولف –
زاغ – بل –  -7نمير – سوس –  -8راقب – كانو –  -9لي – بليار –  -10صخرة طانيوس
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إعداد
نعوم
مسعود
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11

ّ
مصر ّ
بمراسالته مع
بخلفية جنوب
كتبهإشتهر
.)1949
معظم
(-1862
تتسم
()1984-1924
بريطانيا في
أميركي
وكاتبلملك
صحفياألعلى
الممثل
ً
والمشاهير .صاحب رواية
باألغنياءاألولى
الحرب العالمية
خاللصالته
كثيرا عن
الصحف علي
كتبتحسين بن
شريف مكة
البالد.
= 11+6+5
 =■11+4+9سهل
 =■9+3+1+7+4رسالة
 = 7+10+5+1أحزان
إيطاليا ■
الصوت ■
حسنعاصمة
= 8+4+10+2
 = 3+8+2+6طائر
بدم بارد
ضمير منفصل
الفهم
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