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كأس االتحاد

كرة الصاالت

سيدات لبنان يبحثن عن ميدالية آسيوية في الفوتسال
ي��رص��د م�ن�ت�خ��ب ل�ب�ن��ان ل �ك��رة ال�ق��دم
ل �ل �ص ��االت ل �ل �س �ي��دات ال � �ع� ��ودة ال��ى
ب �ي��روت ب��إح��دى م �ي��دال �ي��ات ب�ط��ول��ة
غ� ��رب آس �ي��ا ال �ث��ان �ي��ة ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق
ف� �ع ��ال� �ي ��ات� �ه ��ا ف� � ��ي ال � �ب � �ح� ��ري� ��ن غ � �دًا
الثالثاء ،وتستمر حتى  12الحالي.
وكانت ثمانية منتخبات قد أعلنت
مشاركتها ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ،وه��ي الى
ج��ان��ب ل �ب �ن��ان ،ال �ب �ح��ري��ن امل�ض�ي�ف��ة،
اي� � � � � ��ران ح� ��ام � �ل� ��ة ال � �ل � �ق � ��ب ،االردن،
ف �ل �س �ط�ين ،ق �ط��ر ،ال� �ع ��راق ،وس��وري��ا
ال �ت��ي ق�ي��ل ان �ه��ا أع�ل�ن��ت ان�س�ح��اب�ه��ا
عشية ان�ط�لاق ال�ب�ط��ول��ة ،وبالتالي
ُ
س ��ت� �س� �ت� �ب� �ع ��د ع� � ��ن ع� �م� �ل� �ي ��ة س �ح��ب
القرعة.
وب �ع ��د ش �ه��ري��ن م ��ن االس� �ت� �ع ��دادات
ل � �ه ��ذه امل � �ش� ��ارك� ��ة ،ي ��أم ��ل امل �ن �ت �خ��ب
ال�ل�ب�ن��ان��ي ان ي�ح�ق��ق ن�ت�ي�ج��ة أف�ض��ل
م��ن تلك ال�ت��ي عرفها ع��ام  2008في
مشاركته االول��ى ف��ي ه��ذه البطولة
االقليمية ،حيث خرج باكرًا بعدما
لقي خسارتني ام��ام اي��ران وسوريا
فوز وحيد على العراق.
مقابل ٍ
ل �ك��ن ي �م �ك��ن اع� �ت� �ب ��ار ان االن �ط�ل�اق��ة
ال� �ف� �ع� �ل� �ي ��ة ل� �ل� �ع� �ب ��ة ع � �ل� ��ى م �س �ت ��وى
ال � �س � �ي� ��دات س� �ت� �ك ��ون م� ��ن ال �ن �س �خ��ة
ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ل � �ب � �ط ��ول ��ة غ� � � ��رب آس � �ي� ��ا،
ّ
وخ� �ص ��وص ��ًا ب� �ع ��دم ��ا رك � � ��ز امل � ��درب
ح� �س�ي�ن دي � ��ب ع� �ل ��ى إدخ� � � ��ال ث �ق��اف��ة

أخبار رياضية
انسحاب املشعل في اليد

ّ
ال� �ف ��وت� �س ��ال ال � ��ى ال �ل�اع � �ب� ��ات ،وه� ��ن
ال� �ق ��ادم ��ات م ��ن م�ل�اع��ب ك� ��رة ال �ق��دم.
ويؤكد ديب ان الالعبات شرعن في
ّ
التعلم بسرعة «إذ رغم عدم وجود
دوري رسمي للعبة ،فإن غالبيتهن

ينشطن فيها م��ن خ�لال الجامعات
أو االندية».
وك��ان دي��ب ق��د ان�غ�م��س ف��ي تطبيق
برنامجه التحضيري منذ انتهاء
مهرجان الفوتسال االول للسيدات

سيدات لبنان في املطار أمس (عدنان الحاج علي)

الصفاء إلى العراق
غادرت أمس بعثة نادي الصفاء لكرة القدم إلى
مدينة ده��وك ال�ع��راق�ي��ة للقاء ال� ��زوراء العراقي
ضمن مباريات الجولة الثالثة لكأس االتحاد
اآلسيوي عن املجموعة الخامسة .وكان الصفاء
ق��د ف��از ف��ي مباراته األول��ى أم��ام ال�ت�لال اليمني
 1-2وخسر أمام الشرطة
السوري  ،2-0وهو يحتل
امل ��رك ��ز ال �ث ��ال ��ث ب��رص�ي��د
 3ن �ق ��اط خ �ل��ف ال �ش��رط��ة
امل � � �ت � � �ص� � ��در ( 6ن� � �ق � ��اط)
وال � � � ��زوراء ال �ع��راق��ي (.)3
وض �م��ت ال �ب �ع �ث��ة ع�ص��ام
ال� � �ص � ��اي � ��غ (ال � � � �ص� � � ��ورة)
رئيسًا وأمني السر هيثم
ش �ع �ب��ان وري� � ��ان األش �ق��ر
إداريًا والعراقي أكرم سلمان مديرًا فنيًا وغسان
أبو دياب مدربًا وجهاد محجوب مدربًا لحراس
املرمى ويوسف بعلبكي مديرًا للفريق والزميل
عدنان حرب منسقًا إعالميًا وأفالطون الصايغ
ط�ب�ي�ب��ًا وم �ح �م��ود ق �ل �ي�لات وط � ��ارق ال �ع �ن��داري
ً
معالجني فيزيائيني ووليد أبو مجاهد مسؤوال
للتجهيزات ،وال�لاع�ب�ين :زي ��اد ال�ص�م��د ،محمد
ال � � ��دره ،رض� � ��وان ك� �س ��اب ،خ �ض��ر س�ل�ام ��ة ،علي
السعدي ،طارق العمراتي ،حمزة عبود ،محمد
ق��رح��ان��ي ،إب��راه �ي��م خ�ي��ر ال��دي��ن ،ن��ور منصور،
عماد امل�ي��ري ،رام��ي ق ��دورة ،هيثم ع�ط��وي ،عمر
عويضة ،أحمد جلول ،عامر خان ،محمد فاعور،
رون��ي ع��ازار ،محمد زي��ن طحان ،محمد حيدر،
محمود الزغبي وصاموئيل أوتشي.

ح� � �ي � ��ث ت� � � � � ّ�م اخ � � �ت � � �ي� � ��ار ال �ل��اع� � �ب � ��ات
املرشحات لالنضمام الى املنتخب،
وه��و يقول« :العناصر التي تشكل
ّ
منتخبنا ل��دي �ه��ن ال�خ��ام��ة للنجاح
ف��ي ال �ف��وت �س��ال ،وه� ��ذا م��ا س��اع��دن��ا
ّ
في عملية إدخالهن أكثر في اجواء
ال �ل �ع �ب��ة .ص �ح �ي��ح ان� �ن ��ا ل ��م ن�ت�م�ك��ن
م��ن خ ��وض م �ب��اري��ات ودي ��ة لكسب
االح� �ت� �ك ��اك ال � �ل� ��ازم ،ل �ك ��ن ل � ��دي ث�ق��ة
بإمكان ال�ع��ودة بإحدى امليداليات،
وخ � � �ص� � ��وص� � ��ًا وس� � � � ��ط ال � �ح � �م� ��اس� ��ة
امل� ��وج� ��ودة ع �ن��د ال �ج �م �ي��ع ل�ت�ح�ق�ي��ق
نتيجة ّ
طيبة تكون على قدر اآلمال
ال �ت��ي ت��وض��ع دائ �م��ًا ع�ل��ى ال�ب�ع�ث��ات
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��ي ت�م�ث��ل ال �ف��وت �س��ال
اللبناني».
وكانت البعثة اللبنانية قد غادرت
ال ��ى ال �ع��اص �م��ة ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة امل�ن��ام��ة
ظهر أم��س ،وق��د تألفت م��ن :الياس
ال �ق �ص �ي �ف��ي رئ � �ي � �س ��ًا ،ح� �س�ي�ن دي ��ب
م��درب��ًا ،فريد نجيم مدربًا مساعدًا،
ك� � ��ارول ن � ��ادر م �ع��ال �ج��ة ف �ي��زي��ائ �ي��ة،
ً
ع�ل��ي داوود م �س��ؤوال للتجهيزات،
ّ
و 12الع�ب��ة ه��ن :داري ��ن فخر ال��دي��ن،
ن��ان �س��ي ت �ش��اي �ل �ي��ان ،س� ��ارة ح �ي��در،
جوانا حمزة ،تغريد حماده ،سارة
ب �ك��ري ،ري��م ش�ل�ه��وب ،الرا ب�ه�ل��وان،
م ��روى خ�م�ي��س ،س�ح��ر دب� ��وق ،هبة
الجعفيل ،رين عالمة.
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ّ
ت� �ع ��ط ��ل ل� �ق ��اء امل� �ش� �ع ��ل ب ��دن ��اي ��ل م��ع
الشباب ح��ارة صيدا قبل أن ينتهي
ف��ي وق�ت��ه ال�ق��ان��ون��ي ،ب�ع��د انسحاب
املشعل احتجاجًا على التحكيم في
ال��دق�ي�ق��ة  16,18م��ن ال �ش��وط ال�ث��ان��ي،
وكانت النتيجة تقدم املشعل ،24-28
بعد ان�ت�ه��اء ال�ش��وط االول (،)16-16
ي ��وم ال�س�ب��ت ع�ل��ى م�ل�ع��ب ال �ص��داق��ة،
في ختام مباريات املرحلة السابعة
لبطولة لبنان في كرة اليد.

التحضير
انطالق
ّ
لكأس آسيا السلوية
أط� �ل� �ق ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ال �ع �ل �ي ��ا امل �ن �ظ �م��ة
ل �ب �ط��ول��ة أن ��دي ��ة آس� �ي ��ا  2012ل �ك��رة
ال �س �ل��ة ع �م �ل �ه��ا ،م ��ن خ �ل��ال زي� � ��ارات
ال�ش�خ�ص�ي��ات ال��ري��اض �ي��ة إلط�لاع�ه��ا
ع �ل��ى خ �ط��ط ال �ع �م��ل امل� �ن ��وي ال �ق �ي��ام
بها ،وطلب دعمها من أجل الوصول
إل��ى أع�ل��ى درج ��ات النجاح املطلوب
ف ��ي أه� ��م ت �ظ��اه��رة آس �ي ��وي ��ة ،وال �ت��ي
س�ي�ن�ظ�م�ه��ا ال � �ن ��ادي ال ��ري ��اض ��ي ف��ي
الفترة من  2إلى  10حزيران املقبل.
ف�ق��د ق ��ام أرب �ع��ة م��ن أع �ض��اء اللجنة
امل�ن�ظ�م��ة ،ه ��م :األم �ي�ن ال �ع��ام الت�ح��اد
ً
غرب آسيا أغوب خاتجيريان ،ممثال
االتحاد اإلقليمي في اللجنة ،ونائب
رئيس االتحاد اللبناني نادر بسما،
ً
ممثال االت �ح��اد ،إل��ى ت�م��ام ج��ارودي
وعبد عضوم من النادي الرياضي،
بأولى الزيارات للمدير العام لوزارة
ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة زي� ��د خ �ي��ام��ي،
للتنسيق بني اللجنة العليا املنظمة
وال � �ج � �ه� ��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة ،وال� �ت� �ع ��اون
إلنجاح البطولة.
ك ��ذل ��ك زار أع � �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة رئ �ي��س
مجلس إدارة املدينة الرياضية رياض
الشيخة ،للحديث عن االستفادة من
كافة الخدمات واإلمكانات املوجودة
في القاعة املقفلة التي ستستضيف
البطولة ،والتي من شأنها إخراجها
بأبهى ص��ورة .وك��ان أغ��وب ت��رزي��ان،
ع � �ض� ��و امل � �ج � �ل� ��س ال� � �ب� � �ل � ��دي مل ��دي �ن ��ة
ً
ب�ي��روت ح��اض�رًا ،ممثال األم�ين العام
امل �س��اع��د ل�لات �ح��اد اآلس� �ي ��وي أغ ��وب
خ ��ات �ش� �ي ��ري ��ان ،وه � ��و س �ي �ك��ون أح��د
ال� �ع� �ن ��اص ��ر امل� �س ��اه� �م�ي�ن ف� ��ي ن �ج��اح
البطولة.

أفقيا

ّ
واستقر في سهول أوروبا وغزا إيطاليا منذ
 -1شعب آري هاجر من جنوبي سكانديناڤيا
القرن الثاني –  -2خ�لاف خسر – أمير معني ووال��د فخر الدين الثاني –  -3مجلس النواب
والسلطة التشريعية في روسيا –  -4تعب وشقاء – كأس من املاء – مجاز ومسلك للعبور –
ّ -5
لس الطعام – بشر وقوم – خالف طاعة الوالد –  -6سيدة باألجنبية – سفينة أو باخرة
–  -7إحدى الواليات املتحدة األميركية – جرذ باألجنبية – ّ -8
تهيأ للحملة في الحرب – بلدة
لبنانية بقضاء عاليه –  -9بسط قدميه – عالمة على الجلد من وخز اإلبر – مقدار عمري –
 -10مطرب لبناني شهير ّ
خريج برنامج ستديو الفن

عموديًا

ّ
شرقي كندا
 -1زعيم نروجي إكتشف غرونلند نحو عام  982وهي جزيرة دانماركية كبيرة شمال
بني املتجمد الشمالي واألطلسي –  -2قلب – حانوت – نعم باللغة الروسية –  -3رجل أسطوري
إش�ت�ه��ر بالحمق وال�ب�لاه��ة وإل �ي��ه تنسب ن ��وادر وف�ك��اه��ات – ج��زي��رة إي�ط��ال�ي��ة ص�غ�ي��رة تفصل
البندقية عن األدرياتيك –  -4خاصتك وملكك – سمني من كل شيء –  -5منطقة قديمة في شبه
جزيرة البلقان سيطرت على اليونان في عهد وال��د اإلسكندر الكبير هي اليوم دول��ة أوروبية
عاصمتها سكوبيه – بيت العنكبوت –  -6إحدى جزر أنتيل الهولندية تشتهر بمصافي نفط
تعمل لحساب فنزويلال – نشتغل ّ
ونكد –  -7إستنكر وعاقب – لنب مخلوط باملاء –  -8من الطيور
– يحتوي على سموم –  -9للندبة – نوع من الطعام اإليطالي واملعروف في املطبخ اللبناني –
 -10شاعر سوري راحل

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 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

أفقيا

 -1ناطحات سحاب –  -2البردوني –  -3طل – انكوراج –  -4ويحك – سر – ما –  -5رطل – او – كسل –
 -6ايرلندا –  -7صنم – ُمبكر –  -8كي – ليت – ون –  -9بارتولدي –  -10كالكوتا  -ان

عموديًا

 -1ناطور – صكوك –  -2الليطاني –  -3طب – حليم – بل –  -4ح��راك – الك –  -5أدن – البيرو – -6
ّ
توكسون – ت ت ت – ّ -7
سنور – دم – وا – ّ -8
حير – كابول –  -9أمس – كندا –  -10برج املر  -ين
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ّ
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