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الجمباز

كرة الصاالت

 7أندية في بطولة الجمباز

 9من  9ملنتخب الفوستال في غرب آسيا
ّ
ع � � ��زز م �ن �ت �خ��ب ل� �ب� �ن ��ان ل � �ك� ��رة ال� �ق ��دم
ل� �ل� �ص ��االت ص � ��دارت � ��ه ف� ��ي ت �ص �ف �ي��ات
م �ن �ط �ق ��ة غ � � ��رب آس � �ي� ��ا امل� ��ؤه � �ل� ��ة ال ��ى
نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها
ف�ي�ت�ن��ام ع ��ام  ،2014ب�ت�ح�ق�ي�ق��ه ف��وزه
ال �ث��ال��ث ع �ل��ى ال �ت ��وال ��ي ع �ل��ى ح�س��اب
ال�س�ع��ودي��ة ( 3-4ال �ش��وط االول ،)2-3
في ثالثة مبارياته ،التي استضافتها
قاعة «نيالي ستاديوم» في ماليزيا.
سجل للبنان كامل الياس «هاتريك»
وك ��ري ��م اب ��و زي � ��د ،ول �ل �س �ع��ودي��ة عبد
ال � �ع� ��زي� ��ز ال� �ع� �ل ��ون ��ي ( )2وع� �ب ��دال� �ل ��ه
الدوسري.
وب ��ات ل�ب�ن��ان ي�م�ل��ك ال �ع�لام��ة الكاملة
بعد ثالث مباريات ،اذ اصبح رصيده
تعادل فقط
 9نقاط ،وهو يحتاج الى
ٍ
ف ��ي م �ب��ارات��ه االخ� �ي ��رة ام� ��ام ال�ك��وي��ت
ال� � �ي � ��وم ال� �خ� �م� �ي ��س ال � �س� ��اع� ��ة 14.30
بتوقيت ب �ي��روت ،ليضمن ال �ص��دارة،
وذلك بعدما رفعت الكويت رصيدها
ال��ى  7ن�ق��اط ب�ف��وزه��ا ع�ل��ى ق�ط��ر ،1-4
لتلحق بلبنان املتأهل ال��ى البطولة
ال � �ق ��اري ��ة ،ب �ي �ن �م��ا س �ت �ك��ون ال �ب �ط��اق��ة
ال�ث��ال�ث��ة م�ح�ص��ورة ب�ين ال �ع��راق التي
تملك  4نقاط ،وقطر التي تملك نقطة
واحدة ،وهما يلتقيان اليوم أيضًا.
وع� �ل ��ى غ � ��رار امل� �ب ��ارات�ي�ن امل��اض �ي �ت�ين
ب �س��ط ل �ب �ن��ان س �ي �ط��رت��ه ع �ل��ى امل�ل�ع��ب
بشكل كبير على الكرة منذ
مستحوذًا
ٍ

أخبار رياضية
ذهبيتان لقبرصلي في فرنسا
أح� ��رز ب�ط��ل ل�ب�ن��ان وس �ب��اح ن��ادي
الجزيرة وائل قبرصلي لقب بطل
مقاطعة النورماندي للسباحة في
فرنسا في سباقي الـ100م والـ200م
ص ��درًا ،ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ال�ت��ي أقيمت
في مدينة سان لو ،بمشاركة 1378
سباحًا وسباحة يمثلون ن��وادي
شمال النورماندي وجنوبها.
ّ
وسجل قبرصلي أفضل أوق��ات له
هذا املوسم محرزا ذهبية ال�ـ 100م
ب� ��زم� ��ن ق � � � ��دره  1.04.39دق� �ي� �ق ��ة،
وذه� �ب� �ي ��ة ال� � � � � �ـ200م ب � � � � � � �ـ2.21.07د،
وفضية الـ50م بـ29.80ث.
ّ
وص ��رح ق�ب��رص�ل��ي ب ��أن اح�ت�ف��اظ��ه
ب � �ل � �ق� ��ب ال � � � � � � � � �ـ100م ك � � � ��ان ص� �ع� �ب ��ا،
ّ
ع�ل�م��ا أن م�ن��اف�س��ه أن �ه��ى ال�س�ب��اق
ب �ـ1.04.59د ،وهو قال« :أنا سعيد
ج ��دا ب ��إح ��رازي ال�ل�ق�ب�ين م��ع أرق ��ام
ّ
ّ
ممتازة ،لكن هذا يعني أن مهمتي
السنة املقبلة أصبحت مضاعفة
وه ��ذا م��ا س�ي��ول��د ل ��دي ال�ح�م��اس��ة
والتحدي».
ّ
ّ
ي��ذك��ر أن ه� ��ذه اإلن � �ج� ��ازات أه �ل��ت
ق� �ب ��رص� �ل ��ي إل� � ��ى ب� �ط ��ول ��ة ف��رن �س��ا
ّ
ل� �ل ��درج ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ،ال� �ت ��ي ت��ؤه �ل��ه
ل�ب�ط��و ّل��ة ال ��درج ��ة األول � ��ى .وك�ش��ف
وائل أنه يستعد لهدفني رئيسيني
ال� �س� �ن ��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة ه � �م� ��ا :األل � �ع� ��اب
اآلس � �ي ��وي ��ة ف� ��ي ك� ��وري� ��ا وب �ط��ول��ة
ال� �ع ��ال ��م ف� ��ي ق �ط ��ر م �ن �ت �ه��ى ال �ع ��ام
املقبل ،وأن��ه سيشارك ف��ي بطولة
لبنان مع نادي الجزيرة.

ش��ح��رور ث��ام��ن��ًا ف��ي بطولة
العرب للشطرنج
ّ
ح ��ل ال �ل �ب �ن��ان��ي اب��راه �ي��م ش �ح��رور
ث��ام�ن��ًا ب�ع��د ح�ص��ده ارب ��ع ع�لام��ات
ض �م��ن ب �ط��ول��ة ال �ع ��رب ل�ل�ش�ط��رن��ج
ال� �س ��ري ��ع ،ال� �ت ��ي أق �ي �م ��ت ،ف ��ي أب��و
ظبي ،بمشاركة  19الع�ب��ًا ،واح��رز
ل�ق�ب�ه��ا االس� �ت ��اذ ال ��دول ��ي امل �ص��ري
سامي شكر.
ول��دى السيدات ،أح��رزت االستاذة
ال� ��دول � �ي� ��ة امل � �ص� ��ري� ��ة م� �ن ��ى خ��ال��د
ال �ل �ق��ب ب��ال �ع�لام��ة ال �ك��ام �ل��ة ( 7من
اص��ل  7ممكنة) وح�ل��ت اللبنانية
م��اي��ا ج�ل��ول ح��ادي��ة ع�ش��رة ب�ين 17
متنافسة.

وقت اعطيت فيه
الدقائق االولى ،في
ٍ
ال�ف��رص��ة ل�لاع�ب�ين ال �ب��دالء للمشاركة
بشكل اك�ب��ر ،وخ�ص��وص��ًا بعدما كان
ٍ
املنتخب اللبناني قد ضمن تأهله.
اف �ت �ت��ح ك��ام��ل ال� �ي ��اس ال �ت�س �ج �ي��ل في
ال ��دق� �ي� �ق ��ة ال� �ث ��ام� �ن ��ة م �س �ت �ث �م �رًا ك ��رة
عرضية من مصطفى سرحان ،الذي
س��رع��ان م��ا اض ��اف ت �م��ري��رة حاسمة
ّ
ثالثة الى سجله في هذه التصفيات
عندما لعب كرة امامية بعد دقيقتني

واض �ع ��ًا ال �ي ��اس ن�ف�س��ه ف ��ي م��واج�ه��ة
الشهري ،فلم يجد املهاجم اللبناني
ثان.
صعوبة في التوقيع على
ٍ
هدف ٍ
وف � ��ي خ �ض ��م ال �ه �ج �م ��ات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
اس �ت �ث �م��ر ال� �س � �ع ��ودي ��ون رك� �ل ��ة ح ��رة
م� �ب ��اش ��رة اص � � ��اب م� ��ن خ�ل�ال �ه ��ا ع�ب��د
ّ
ال �ع��زي��ز ال �ع �ل��ون��ي ال �ش �ب ��اك ،م�ق��ل�ص��ًا
الفارق ( ،)17لكن كريم ابو زيد سرعان
م��ا س�ج��ل ال �ه��دف ال�ث��ال��ث ل�ل�ب�ن��ان في
الدقيقة عينها بكرة انهاها بسهولة

حسن زيتون مسددًا باتجاه املرمى السعودي وسط حصار دفاعي

ن� �ظ ��م ات � �ح� ��اد ال� �ج� �م� �ب ��از ب� �ط ��ول ��ة األن �ش �ط��ة
ل�ل��ذك��ور ،ف��ي ق��اع��ة ن��ادي ال�ب�لاي��ز ال��ري��اض��ي،
بمشاركة ن ��وادي :ال��ري��اض��ي ب �ي��روت ،ب��ودا،
امل� � ��ون الس � � ��ال ،م �ج �م��ع ال� �ح ��ري ��ري ،ث��ان��وي��ة
ً
رفيق الحريري ،فضال عن النادي املضيف.
وح�ض��ر امل�ن��اف�س��ات رئ�ي��س االت �ح��اد محمد
م�ك��ي ون��ائ��ب ال��رئ �ي��س ط��ال��ب م��اج��د وأم�ي�ن
الصندوق أحمد ش��رف والعضو املستشار
م �ح �م��د ش � ��رف وامل� �س� �ت� �ش ��ار ال �ف �ن ��ي م�ح�م��د
خ �م��اس��ي ،ك �م��ا ح �ض��ره��ا ح �ش��د م ��ن أه��ال��ي
الالعبني.
ّ
وح ��ل ف��ي امل��راك��ز األول � ��ى :ع�ب��د ال �ل��ه دع�ب��ول
(ال��ري��اض��ي) ،علي كرنيب (ال��ري��اض��ي) ،زياد
غالييني (باليز) ،حمزة دعبول (الرياضي)،
ن ��دي ��م ب � � � ��ارودي (ب � � � � ��ودا) ،ران � � ��ي ق �ب��رص �ل��ي
(الرياضي) ،حسن زعيتر (الرياضي) ،زياد
ك �ع �ك��ي (ال ��ري ��اض ��ي) ،م��ات �ي��و ح �ن��ا (ب� � ��ودا)،
س��اري ض��اوي (ال��ري��اض��ي) ،أن�ط��ون��ي ع��واد
(ب��ودا) ،كريم عيسى (امل��ون ال س��ال) ،مايكل
ب�ي��روت��ي (ب � ��ودا) ،غ�ب��ري��ال ب�ي��روت��ي (ب ��ودا)،
جايسن شمالي (بودا) ،هادي نعمة (ثانوية
الحريري) وعمر ش��رف (الرياضي) .ريشار
صليبا (بودا) ،عبدو حنا (بودا) ،بول يزبك
(بودا).
أش��رف على البطولة رئيس اللجنة الفنية
ال �ح �ك��م ال ��دول ��ي م �ح �م��د ش� ��رف وامل �س �ت �ش��ار
ال�ف�ن��ي محمد خ�م��اس��ي .وف��ي ال �خ �ت��ام ،وزع
رئ � �ي� ��س االت� � �ح � ��اد وأع � � �ض� � ��اؤه امل� �ي ��دال� �ي ��ات
والشهادات على الفائزين.

اثر تمريرة عرضية من محمد الحاج.
وف� ��ي ال��دق �ي �ق��ة االخ� �ي ��رة م ��ن ال �ش��وط
االول ،فاجأ الحكم االوزبكي بوالتوف
ش��وك��رات ال�ج�م�ي��ع ب��اح�ت�س��اب��ه خطأ
وهميًا على الحارس اللبناني املتألق
حسني ه�م��دان��ي ،مانحًا السعوديني
ركلة جزاء بعد تراكم االخطاء الستة
على اللبنانيني ،سجل منها العلوني
اي �ض��ًا .وق ��ام ال�ح�ك��م االي��ران��ي فاهيد
ّ
محمري بطرد مدرب لبنان االسباني
ّ
باكو اراوجو لدى سؤاله محمري عن
سبب احتساب الخطأ حتى من دون
ان يعترض على القرار!
وع��اد اللبنانيون لتشكيل الخطورة
ف ��ي ال � �ش ��وط ال� �ث ��ان ��ي ،اال ان ه�ج�م��ة
م ��رت ��دة م �ب��اغ �ت��ه م �ن �ح��ت ال �س �ع��ودي��ة
ال �ت �ع��ادل ب��واس �ط��ة ق��ائ��ده��ا ع�ب��دال�ل��ه
الدوسري (.)32
ً
ورف� � ��ض ل �ب �ن��ان ال � �خ� ��روج م� �ت� �ع ��ادال،
فكانت خطة اعتماد الـ «ب��اور بالير»
بشكل م�ف��اج��ئ ،م��ا وض��ع السعودية
ٍ
ف� ��ي ح ��ال ��ة ض � �ي� ��اع ،ف �ت �خ �ط��ى ح�س��ن
زي� �ت ��ون ال� �ح ��ارس ال �ش �ه��ري واص ��اب
ال �ق��ائ��م ،ل�ك�ن��ه ع� � ّ�وض ب �ع��ده��ا م�ه��دي��ًا
ال�ي��اس ثالث اه��داف��ه بتمريرة متقنة
( ،)36ل �ي �ك ��ون االخ � �ي� ��ر ث ��ان ��ي الع ��ب
ل� �ب� �ن ��ان ��ي ي � �س� � ّ�ج� ��ل «ه� � ��ات � ��ري� � ��ك» ف��ي
التصفيات بعد زميله قبيسي الذي
كان قد فعلها امام قطر.

استراحة
41 75 08 3 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 5 8 3

أفقيا

ّ
يلقب بسندباد األغنية
 -1مدخل منزل – الرجل عند زواج��ه –  -2فنان ومطرب سعودي
العربية –  -3يضرب العملة – مدينة إسبانية –  -4رتبة عسكرية –  -5كسوة الطائر – آلة
صغيرة –  -6والد – عائلة رئيس دولة إيراني سابق –  -7من األشجار املثمرة – طائر مائي
يعلو في الجو ثم يرمي بنفسه في املاء وال يأكل غير السمك – ّ -8
ردد الرجل املاء أو الدواء
ّ
محددة الرأس مثقوبة الذنب ُيخاط بها –  -9طلب منهم فعل شيء – فرد
في حلقه – أدوات
ّ
من أفراد العسكر –  -10منطقة في طرابلس شمالي لبنان كانت في املاضي تسمى بوابة
الذهب حيث ان جميع أهل الريف واملسافرين الى سوريا يتبضعون من أسواقها

عموديًا
 -1عبارة ُيقصد بها حالة من الفوضى حيث يقوم كل شخص بالتصرف كما يريد وأخذ حقه
بنفسه ألسباب مختلفة منها ضعف األم��ن أو س��وء السلطة –  -2يحمله كل شخص – دولة
ُ
ّ
الحمام – عاصمة كرواتيا –  -4أم��ر فظيع – أم��وال
آسيوية –  -3منشفة كبيرة تستعمل في
ً
ّ
سهال –  -5موسيقي أملاني شهير – حزن وهم – ضجر وسئم –
مستحقة الدفع – سار سيرًا ّ
القنب ُ
ويستعمل في صناعة الحبال وبعض املنسوجات الخشنة
 -6ما ُيحصل عليه من نبات
– حروف العلة في اللغة العربية –  -7سن اإلنسان – عائلة مهندس فرنسي راحل ّأول من صنع
آلة طار بها – بئر عميقة –  -8نبات ّ
معمر عريض الورق يؤكل – وكالة أنباء عربية –  -9يفقد
عقله – حرف نصب – جسد اإلنسان –  -10صمام القنينة – بلدة وخالف املدينة

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

أفقيا
ّ
 -1صائب سالم –  -2سيول – ري – جن –  -3نوفل نوفل –  -4يمام – ّفر –  -5نسناس – اف –
 -6لثة – لوبي –  -7زم – عا ِلم – ال – ُ -8مرغم – فل – ُ -9يحاور – هملر –  -10مجلس الشيوخ
عموديًا

 -1حسني الزعيم –  -2يوم – ثم – ّ
حج – ّ -3صوفانة – مال –  -4اللمس – عروس –  -5نياغرا –
ّ
 -6بروكا – لم –  -7سيف – سلم – هش –  -8لف – فمي –  -9اج – راباللو –  -10منح – فيل – رخ
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