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الكرة اللبنانية

الكرة الطائرة

ّ
األنصار يرشح وضاح الصادق
النتخابات االتحاد

األنوار يستعيد لقب
بطولة لبنان بعد الكأس
اس �ت�ع��اد ف��ري��ق األن � ��وار ال �ج��دي��دة لقب
ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان ل�ل�ك��رة ال �ط��ائ��رة بعدما
ح �س��م أم � ��س س �ل �س �ل��ة ال �ن �ه��ائ��ي ع�ل��ى
ح �س��اب ال ��زه ��راء امل �ي �ن��اء  1 - 3ب�ف��وزه
باملباراة الرابعة ،23 - 25 ،18 - 25( 0 - 3
 )13 - 25على ملعب مجمع املر .وبهذا
ال �ف��وز ي�ك��ون األن� ��وار ق��د ح�ص��د جميع
أل �ق ��اب امل ��وس ��م ع �ل��ى ص�ع�ي��د ال ��رج ��ال،
حيث ف��از قبل فترة بلقب الكأس على
ح �س��اب ال�ب��وش��ري��ة ال ��ذي ان�س�ح��ب من
ّ
املباراة النهائية ،فيما احتلت سيدات
األنوار املركز الثاني في بطولة لبنان.
وع� ّ�ب��ر رئ�ي��س االت �ح��اد ج��ان ه�م��ام عن
ف��رح�ت��ه ب �ه��ذا ال �ع��رس ال��ري��اض��ي ال��ذي
اخ�ت�ت��م امل��وس��م ال��رائ��ع ،ف ��رأى ه�م��ام أن
امل �ه��م ه ��و أن ال �ج �م �ي��ع خ� ��رج س �ع �ي �دًا،
وخصوصًا الخاسر ،وهو أمر يحرص
ع�ل�ي��ه ه� ّ�م��ام ف��ي ل�ع�ب��ة ال �ك��رة ال �ط��ائ��رة،
إذ إن ك��ل ط��رف ي��أخ��ذ ح�ق��ه ك�م��ا ج��رت
ال�ع��ادة «وه��ذا هاجس ع�ن��دي» .وأش��ار
همام ال��ى أن ه��ذا هو املوسم الخامس
ال��ذي يقام بنجاح وتشهد فيه اللعبة
ّ
نهائيًا رائ�ع��ًا ،أم��ا املوعد الجديد فهو
ف��ي  8 ،7و 9ح��زي��ران على ملعب غزير
م��ع منتخب لبنان ال��ذي سيستضيف
منافسات املنطقة األول��ى لغرب آسيا
وامل ��ؤه� �ل ��ة ال � ��ى ك � ��أس ال� �ع ��ال ��م .وت �ض��م

أخبار رياضية
ّ
ذهبية لتسالكيان في «العرب»

املجموعة :العراق وسوريا واألردن ،الى
جانب لبنان.
وب��ال �ع��ودة ال��ى امل �ب��اراة ف�ن�ي��ًا ،ف�ق��د ب��دأ
الزهراء اللقاء بشكل قوي وهو ضرب
م �ن ��ذ ال � �ب ��داي ��ة ب� �ه ��دف ال �ض �غ ��ط ع�ل��ى
أص�ح��اب األرض واس�ت��رج��اع امل�ب��ادرة،
ع �ل��ى أم � ��ل ال� �ف ��وز ل �ك��ي ت �ل �ع��ب م� �ب ��اراة
الحسم على أرض��ه ،وهو تقدم في أول
مجموعة ( )5-10قبل أن يعود «األنوار»
ويتدارك املوقف ،محققًا التعادل ومن
ث��م ال�ت�ق��دم حتى أن�ه��ى ه��ذه املجموعة
لصالحه .ف��ي املجموعة ال�ث��ان�ي��ة ،قدم
الفريقان ً
أداء الفتًا ،وتمكن األن��وار من
ح �س��م امل �ج �م��وع��ة ل�ي�ق�ت��رب ب��ذل��ك أك�ث��ر
وأك �ث��ر م��ن ح�س��م ال�ل�ق��ب .وت��راج��ع أداء
ال� ��زه� ��راء ب �ش �ك��ل الف� ��ت ف ��ي امل�ج�م��وع��ة
ال�ث��ال�ث��ة ،ف��ي ظ��ل ت��أل��ق امل��وزع�ين وس��ام
الحصري وبيار فارس والليبرو إيلي
النار ،باإلضافة الى أجانب «األنوار».
وب� �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء امل � � �ب� � ��اراة ،س �ل ��م ه �م��ام
وأع� �ض ��اء االت� �ح ��اد ال �ج ��وائ ��ز ل�ل�ح�ك��ام
ت �ق��دي �رًا ل�ج�ه��وده��م ه ��ذا امل��وس��م ،وم��ن
بعدها وزع��وا ميداليات املركز الثالث
ل �ف��ري��ق «ال�ش�ب�ي�ب��ة ال �ب��وش��ري��ة» ،ال��ذي
تفوق على بالط بسبب ترتيب الدوري
امل �ن �ت �ظ��م ،وم �ي��دال �ي��ات امل ��رك ��ز ال �ث��ان��ي
لفريق «الزهراء امليناء».

ع�ق��دت الهيئة اإلداري� ��ة ل �ن��ادي األن �ص��ار جلستها
األس�ب��وع�ي��ة ف��ي ملعب ال �ن��ادي على ط��ري��ق املطار
برئاسة رئيس النادي نبيل بدر ،وحضور معظم
األع� �ض ��اء .وب �ع��د ات �خ � ّ�اذ س�ل�س�ل��ة ق� � ��رارات إداري� ��ة
ً
ومالية وتقويمية ،توقف املجتمعون طويال عند
ال��وض��ع ال��ذي تمر ب��ه ك��رة ال�ق��دم اللبنانية وال��ذي
يحتاج الى تحرك سريع وخطة واضحة النتشال
ال�ل�ع�ب��ة ووض�ع�ه��ا م �ج��ددًا ع�ل��ى س�ك��ة ال�ن�ج��اح��ات،
األم��ر ال��ذي ي�ف��رض تضافر الجهود وخ��اص��ة بني
األن ��دي ��ة ال�ك�ب�ي��رة وال �ع��ري �ق��ة ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر امل��دم��اك
واألساس ألي انطالقة تطويرية للكرة اللبنانية.
وم��ن ه��ذا املنطلق ،وم��ع اقتراب انتخابات اللجنة
العليا لالتحاد اللبناني لكرة ال�ق��دم نهاية شهر
ت �م ��وز امل �ق �ب��ل ،ت ��ؤك ��د اإلدارة األه �م �ي��ة ال �ق �ص��وى
وامل� �ص� �ي ��ري ��ة الن� �ت� �خ ��اب ل �ج �ن��ة ت �م �ل��ك ال� �ك� �ف ��اءات
وامل� ��ؤه�ل��ات ال �ت ��ي ت�ج�ع�ل�ه��ا ق� � ��ادرة ع �ل��ى ت�ح��وي��ل
سنوات واليتها الى خلية نحل للعمل على إنقاذ
اللعبة برؤية واضحة ،وحصول هذا األمر مرتبط
ب��دخ��ول األن��دي��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة وال�ع��ري�ق��ة وال�ك�ب�ي��رة
التي تمثل اليوم الجزء األكبر من مكونات الكرة
اللبنانية ال��ى اللجنة ال�ع�ل�ي��ا ،لتتحول ج ��زءًا من
القرار وهي كانت األكثر تضررًا من تراجع اللعبة.
وع�ل�ي��ه ،ف�ق��د ق ��ررت إدارة ن ��ادي األن �ص��ار ترشيح
أم �ي��ن س� ��ر ال� � �ن � ��ادي وض � � ��اح ال� � �ص � ��ادق ل �ع �ض��وي��ة
اللجنة العليا لالتحاد اللبناني لكرة القدم خالل
االنتخابات املقبلة ،مع تقديم كل أن��واع الدعم من
النادي إلنجاح عملية الترشيح.

العبو األنوار يرفعون كأس البطولة مع جان همام (عدنان الحاج علي)
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كلمات متقاطعة 1 4 1 9

أح��رزت ع��داءة إنتر ليبانون غريتا
ت �س�ل�اك �ي��ان أم� ��س م �ي��دال �ي��ة ذه�ب�ي��ة
للبنان في سباق الـ  400م في بطولة
ال�ع��رب ألل�ع��اب ال�ق��وى املقامة حاليًا
ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ق �ط��ري��ة ال ��دوح ��ة،
م�ح�ط�م��ة ال��رق��م ال�ق�ي��اس��ي اللبناني
ل� �ل� �م� �س ��اف ��ة .واح � �ت � �ل� ��ت ت �س�ل�اك �ي ��ان
امل��رك��ز األول ب�ف��ارق غير ضئيل عن
منافساتها ،وسجلت رقمًا قياسيًا
جديدًا للبنان بلغ  53,63ثانية .ومن
املنتظر أن تحرز ميدالية مماثلة في
سباق ال �ـ  200م امل�ق��رر غ �دًا الجمعة.
وي ��واك ��ب ت �س�لاك �ي��ان وي �ش��رف على
تمارينها زميلها محمد تميم الذي
لم يتمكن من املشاركة في البطولة
بسبب كسر في رسغه.

بطولة لبنان إلناث الجمباز
ي�ق�ي��م االت� �ح ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي ل�ل�ج�م�ب��از
ب� �ط ��ول ��ة ل� �ب� �ن ��ان ل �ل��إن � ��اث ال �ج �م �ع��ة
وال �س �ب ��ت واألح � � ��د ف ��ي ق ��اع ��ة ن ��ادي
ال �ج �م�ه��ور ال��ري��اض��ي ،وذل� ��ك حسب
ال �ب��رن��ام��ج اآلت� ��ي :ال�ج�م�ع��ة  24أي ��ار:
ب �ط ��ول ��ة ال � �ف� ��رق (ال� �س ��اع ��ة ،)17,30
ال�س�ب��ت  25م �ن��ه :ب�ط��ول��ة ال��درج�ت�ين
ال�ث��ال�ث��ة وال��راب �ع��ة (ال�س��اع��ة ،)16,30
األح� � � ��د  26م � �ن� ��ه :ب� �ط ��ول ��ة ال� ��درج� ��ة
ال�س��ادس��ة (ال�س��اع��ة  ،)10,00بطولة
ال��درج��ة الخامسة (ال�س��اع��ة ،)11,30
ب�ط��ول��ة ال��درج �ت�ين األول� ��ى وال�ث��ان�ي��ة
(الساعة .)13,00

كوتنجيان يحافظ على صدارة
بطولة بيروت الدولية
ح��اف��ظ األس� �ت ��اذ ال ��دول ��ي األرم �ي �ن��ي
ت �ي �غ��ران ك��وت�ن�ج�ي��ان ع�ل��ى ال �ص��دارة
في بطولة بيروت الدولية املفتوحة
ال� �س ��ادس ��ة ل �ل �ش �ط��رن��ج .ف �ف��ي أق ��وى
م�ب��اري��ات ال�ج��ول��ة ال�س��ادس��ة ،تعادل
ك��وت �ن �ج �ي��ان م ��ع األس � �ت� ��اذ ال ��دول ��ي
ألكسندر نوسنكو ،رافعًا رصيده 5،5
نقاط ،علمًا بأن نصف نقطة تفصله
ع ��ن أرب� �ع ��ة م �ت �ب��اري��ن ه� ��م :األس �ت��اذ
ال� ��دول� ��ي األردن � � � ��ي س ��ام ��ي خ��اض��ر،
ال�ل�ب�ن��ان��ي م� ��روان ن �ص��ار ،واألس �ت��اذ
الدولي الكبير األوزبكستاني ألكسي
بارزوف ،ونوسنكو.

أفقيا

ّ
 -1دولة أوروبية عاصمتها براتيسالفا –  -2وعاء ذو سعة ّ
محدد
معينة ُيستعمل كميزان
ّ
الكمية – عاصمة أالسكا –  -3أسطول ضخم ال ُيقهر أرسله ملك إسبانيا فيليب الثاني
لغزو إنكلترا فأغرقته العواصف عام  -4 – 1588عاصمة أوروبية – أرقام متسلسلة –  -5ذو
ّ
مص العظم –  -7بحر – لينّ
قيمة ثمينة – أزمنة ّ
محددة –  -6دولة آسيوية – ّ
معينة وفرص
ومبلل –  -8رف من الطيور – عائلة العب كرة قدم هولندي يلعب مع بايرن ميونيخ – -9
نعت أو شرح جمال الشخص أو الطبيعة – مدينة تركية شهيرة بصناعة التبغ –  -10أبو
ُ
البشرية – مدينة عراقية تعتبر ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان بعد العاصمة

عموديًا

أسطورية ُينسب إليها تأسيس بابل وحدائقها املعلقة –  -2خاصتك وملكك
 -1ملكة أشورية
ُ
– أول ّ
جبار في األرض ذكر في سفر التكوين من كتاب التوراة –  -3إحدى الواليات املتحدة
األميركية – ختم املعاملة الرسمية بإبهامه –  -4نوتة موسيقية – غ��روب الشمس –  -5أداة
إستثناء – قصر بني عثمان في استانبول هو اليوم متحف ومكتبة ّ
غنية باملخطوطات – -6
شاعر وكاتب مسرحي فرنسي من أشهر تراجيدياته أندروماك – لإلستدراك – ّ -7
يلم الشمل
ّ
تفرق – طلب وأراد الشيء –  -8شرفاء ومهذبون – فرعون مصري بنى هرم الجيزة
بعد أن
ُ
األكبر –  -9نهاجم عصابة في مخبئها – بياض ُيصيب الجلد –  -10إح��دى ج��زر سليمان
وميدان معارك ضارية خالل الحرب العاملية الثانية بني األسطولني األميركي والياباني

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

 -1غريغوري بيك –  -2اوهايو – عدا –  -3رشاد – مطلوب – ّ -4
يمجان – ابرو –  -5كور – ّ
مشبك
–  -6ور – اس – آت –  -7سل – قلي –  -8رنف – شيشرون –  -9كازانوفا –  -10الكنعانيون

عموديًا

ّ
ّ
ّ
 -1غاري كوبر –  -2روشمور – نكل –  -3يهاجر – سفاك –  -4غادا – ال – زن –  -5وي – نمس – شاع –
 -6روم – كينا –  -7طابة – شون –  -8بعلبك – قرفي –  -9يدور – الواو –  -10كابوستني

حل الشبكة 1418

إعداد
نعوم
مسعود
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ّ
ولعبت
بمراسالته مع
لقبت ببيبو
األم.إشتهر
.)1949
ببلدها
(-1862
�وائ��ز
مصر
خمسة ج�
بريطانيا في
لملك�زة على
األعلى ح��ائ�
الممثل هندية
ممثلة
ً
ً
ً
كونها تتحدر من أسرة
األولى
كبيرا
العالمية
الحربنجاحا
وحققت
خالل
السينما
بن علي
عالم
حسين
مهمة في
شريف مكة
أدوارا
سماوي ■
نجم= سهل
11+4+9
= 9+7+10+1
 =■7+10+5+1أحزان ■
عاصمتها طهران
الصوت ■
= 5+2+3+4+6
راقية= طائر حسن
3+8+2+6
فنية
 = 5+11+8أدق الجرس
الفهم

حل الشبكة الماضية :منذر القباني

