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الكرة اللبنانية

الرياضة العربية

الصفاء يجدد لفاليريو

الجزائري حيمودي أفضل حكام العرب
اح �ت �ف��ظ ال �ح �ك��م ال� ��دول� ��ي ال �ج ��زائ ��ري
ج �م��ال ح �ي �م��ودي ب �ج��ائ��زة ال �ص��اف��رة
الذهبية (جائزة الشيخ الشهيد فهد
األحمد الصباح) ألفضل حكم ساحة
عربي بحسب استفتاء مجلة «الحدث
الرياضي» لعام .2013
وش � � � � � ��ارك ف� � ��ي االس � �ت � �ف � �ت � ��اء  38م��ن
خ �ب��راء ال�ت�ح�ك�ي��م وال �ح �ك��ام ال��دول�ي�ين
املتقاعدين ،الذين سبق لهم أن قادوا
م �ب��اري��ات ف ��ي ك ��أس ال �ع��ال��م ،وب��ات��وا
م�ح��اض��ري��ن دول �ي�ي�ن ورؤس � ��اء ل�ج��ان
ال� �ح� �ك ��ام ف ��ي االت� � �ح � ��ادات اآلس �ي��وي��ة
واألف ��ري � �ق � �ي ��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة واالت � �ح� ��اد
الدولي «فيفا».
وحصل حيمودي الذي حل ثالثا في
 2011واول في  ،2012على  146نقطة
متقدما على الحكم الدولي البحريني
ن��واف شكر الله ( 119نقطة) والحكم
ال� � ��دول� � ��ي ال� � �س� � �ع � ��ودي خ� �ل� �ي ��ل ج �ل�ال
ال� �غ ��ام ��دي ص ��اح ��ب ال� �ج ��ائ ��زة ع��ام��ي
 2006و ،2010ال � ��ذي ح ��ل ث��ان �ي��ا في
 2011وثالثا في  87( 2012نقطة).
وب � � � ��ات ح � �ي � �م� ��ودي ال � � � ��ذي ك � � ��ان أول
ج� ��زائ� ��ري ي� �ن ��ال ال� �ص ��اف ��رة ال��ذه �ب �ي��ة
العربية ،ثالث حكم يفوز بها مرتني
م �ت �ت��ال �ي �ت�ي�ن ب� �ع ��د االم � � ��ارات � � ��ي ع �ل��ي
بوجسيم صاحب الرقم القياسي في
عدد مرات الحصول على الجائزة (7
م��ن  1995ال ��ى  1997وم��ن  1999ال��ى

أخبار رياضية
 11ميدالية للبنان
في الكيك بوكسينغ
أح � � � � ��رزت ب� �ع� �ث ��ة االت � � �ح� � ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي
للكيك بوكسينغ  11ميدالية (ذهبية
وفضيتني و 8برونزيات) ضمن بطولة
العالم ،التي نظمتها الجمعية العاملية
«وورل� ��د ب��ان أم��ات��ور ك�ي��ك بوكسينغ»
( ،)WPKAب ��االش � �ت ��راك م ��ع االت� �ح ��اد
ال �ع��امل��ي ل �ق��وة ال ��رم ��ي ،م ��ا ب�ي�ن  6أي ��ار
الجاري و 11منه في اليونان.
وت��أل �ف��ت ال �ب �ع �ث��ة م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن ف ��ادي
الحاج وبالل موسى وأبو بكر الشهال
وع � ��ارف ح� �م ��ادي .وخ � ��اض ال�لاع �ب��ون
أي�ض��ًا م�ب��اري��ات ق��وة ال��رم��ي ،وأح ��رزوا
ال �ع��دي��د م ��ن امل� �ي ��دال� �ي ��ات .وش� � ��ارك ف��ي
البطولة نحو  400الع��ب من  30دول��ة،
وفي نتائج الالعبني اللبنانيني :خالد
ق � �ص ��اص :ذه �ب �ي��ة ال �ل�اي ��ت ك��ون �ت��اك��ت
ل � ��وزن 75-ك � �ل� ��غ .ال �ع �م �ي��د ف � ��ؤاد ح�م�ي��د
خ� � � � ��وري (ف� � �ئ � ��ة ف� � � ��وق  40س � �ن� ��ة وزن
80ك� �ل ��غ) :ف�ض�ي��ة ال�س�ي�م��ي ك��ون�ت��اك��ت،وبرونزية الاليت كونتاكت – دفاع عن
النفس – واكستريم دف��اع عن النفس.
ف ��ادي ال �ح��اج (ف�ئ��ة ف��وق  40س�ن��ة وزن
80+ك�ل��غ) :برونزية السيمي كونتاكت
وال�لاي��ت ك��ون�ت��اك��ت .أب��و ب�ك��ر ال�ش�ه��ال:
ف �ض �ي��ة ال� �ل ��و ك �ي �ك��س ل� � ��وزن 85-ك � �ل� ��غ.
ب�لال م��وس��ى :ب��رون��زي��ة ال�ف��ل كونتاكت
والاليت كونتاكت لوزن 90-كلغ .عارف
حمادي :برونزية الكاتا.

الحقوق بطل دوري
الـ «ميني فوتبول»
أحرز فريق كلية الحقوق لقب بطولة الـ
«ميني فوتبول» في الجامعة اللبنانية
– الفرع الثاني ،التي انطلقت بمشاركة
 6ك �ل �ي��ات ف ��ي آذار امل ��اض ��ي ،وأج��ري��ت
ب�ط��ري�ق��ة ال � ��دوري ع �ل��ى م�ل�اع��ب ب�ل��دي��ة
بيروت – جسر الواطي.
وت� � �ص � � ّ�در ال � �ح � �ق ��وق ال� �ت ��رت� �ي ��ب ال� �ع ��ام
ح��اص�دًا  12نقطة ف��ي مقابل  11نقطة
ل�ل�ه�ن��دس��ة ،و 9ن �ق��اط إلدارة األع �م��ال،
و 7ن �ق��اط ل�ل�ع�ل��وم ،وال ��زراع ��ة  4ن�ق��اط،
واآلداب ال شيء.
وأح��رز إليو أبو ج��ودة (الحقوق) لقب
الهداف ب�ـ 9إص��اب��ات .واختير معروف
ح�س�ين (إدارة األع �م ��ال) أف �ض��ل الع��ب،
وإيلي باسيل (العلوم) أفضل حارس
مرمى.

 ،)2002والكويتي سعد كميل (-2007
 ،)2008الذي كان فاز بالجائزة للمرة
األول� � ��ى ف ��ي  .2003ون � ��ال االم ��ارات ��ي
االخ��ر علي حمد وال�غ��ام��دي الجائزة
مرتني ايضا ،لكن ليس على التوالي
االول ف��ي  2009و 2011وال�ث��ان��ي في
 2006و.2010
واختير ح�ي�م��ودي ،ال��ذي ب��ات يحمل
الجائزة الرقم  ،19ضمن أطقم حكام

م ��ون ��دي ��ال  ،2014وق � ��اد ن �ه��ائ��ي أم��م
أفريقيا  2013في جوهانسبورغ بني
ن�ي�ج�ي��ري��ا وب��ورك �ي �ن��اف��اس��و ،إض��اف��ة
إل��ى  3مباريات أخ��رى ،بينها واح��دة
ف� ��ي رب � ��ع ال �ن �ه��ائ ��ي ون� �ه ��ائ ��ي دوري
أب �ط��ال أف��ري�ق�ي��ا ب�ين األه �ل��ي امل�ص��ري
وأورالن � � � � � � � ��دو ب� ��اي� ��ري � �ت� ��س ال� �ج� �ن ��وب
أفريقي ،إضافة إلى مباراتني في دور
املجموعات .وق��اد مباراتني في كأس

تواصل الجزائر تألقها رياضيًا على أكثر من صعيد خصوصًا تأهلها الى املونديال

عقدت الهيئة اإلدارية لنادي الصفاء الرياضي
جلسة مخصصة لتقويم أداء الفريق األول،
ب �ح �ض��ور ال �ج �ه��از ال �ف �ن��ي ،ح �ي��ث ق ��دم امل��دي��ر
ال �ف �ن��ي ال��روم��ان��ي ت�ي�ت��ا ف��ال �ي��ري��و (ال� �ص ��ورة)
ً
ً
تقريرًا ش��ام�لا ومفصال ع��ن امل��وس��م امل��اض��ي،
وت � � � �ص� � � ��ورًا ل� �ل� �م ��وس ��م
املقبل .واتخذت الهيئة
االداري � � � � � � � � ��ة امل� � � �ق � � ��ررات
اآلتية:
– ش�ك��ر ال�ج�ه��از الفني
ل�ل�ف��ري��ق األول ب�ق�ي��ادة
فاليريو ،على جهوده
ال � �ج � �ب ��ارة ،ف ��ي م��وس��م
صعب واجه فيه فريق
ال� � �ص� � �ف � ��اء ص� �ع ��وب ��ات
ع � ��دة ،أب� ��رزه� ��ا إص� ��اب� ��ات ال�ل�اع �ب�ي�ن امل �ت �ك��ررة
ً
وغ�ي��ر املسبوقة ،ف�ض�لا ع��ن ضغط امل�ب��اري��ات
بفعل املشاركات املحلية والخارجية .وشكر
رابطة جمهور النادي على مواكبتها الفريق
بطريقة حضارية.
– تجديد عقد املدرب الروماني تيتا فاليريو
ملوسم  ،2015 - 2014وتجديد الثقة ب��ه على
رأس الجهاز الفني للفريق األول.
– م�ن��ح الع �ب��ي ال �ف��ري��ق األول إج� ��ازة تستمر
حتى العاشر من تموز املقبل ،موعد االلتحاق
بالتمارين استعدادًا للموسم الجديد.
– االستغناء عن بعض الالعبني في الفريق،
على أن ي�ص��ار إل��ى تدعيم صفوفه بعناصر
جديدةً ،
بناء على توصية الجهاز الفني.

ال�ق��ارات ف��ي ال�ب��رازي��ل ،وم�ب��ارات�ين في
تصفيات م��ون��دي��ال  ،2014إحداهما
ف ��ي امل �ل �ح��ق ب�ي�ن ال �س �ن �غ��ال وس��اح��ل
ال� �ع ��اج .وم � �ب� ��اراة ف ��ي ن �ص��ف ن�ه��ائ��ي
كأس االتحاد االفريقي.
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د ال �ح �ك ��ام امل �س��اع��دي��ن
دخ��ل الحكم الدولي املغربي رض��وان
عشيق نادي الفائزين بجائزة الراية
الذهبية السادسة عشرة الفضل حكم
مساعد.
وج� �م ��ع ع �ش �ي��ق ال� �ث ��ال ��ث ع � ��ام 2010
وال� �ث ��ان ��ي ال� �ع ��ام ق �ب��ل امل� ��اض� ��ي146 ،
نقطة وب��ات اول مغربي ي�ن��ال ال��راي��ة
ال��ذه �ب �ي��ة ،م �ت �ق��دم��ا ع �ل��ى ال�ب�ح��ري�ن��ي
اب ��راه� �ي ��م س �ب��ت ( )109وال� �ج ��زائ ��ري
عبد الحق اتشيعلي ( ،)81فيما جاء
ال �ت��ون �س��ي ال �ب �ش �ي��ر ال �ح �س��ان��ي بطل
 2012رابعا رصيد  47نقطة.
واخ�ت�ي��ر ع�ش�ي��ق ض�م��ن أط �ق��م حكام
م � ��ون � ��دي � ��ال  ،2014وش � � � � ��ارك ع �ل��ى
ال �خ �ص��وص ف��ي ق �ي��ادة ن �ه��ائ��ي أم��م
أف��ري �ق �ي��ا  2013إض��اف��ة إل ��ى م �ب��اراة
ف��ي نصف النهائي ،ونهائي دوري
أب � �ط� ��ال أف ��ري� �ق� �ي ��ا ،وم� � �ب � ��اراة امل ��رك ��ز
الثالث في كأس القارات ،وشارك في
ق�ي��ادة م �ب��اراة امللحق ل�ك��أس العالم
 2014وم�ب��ارات�ين ف��ي ك��أس االت�ح��اد
االف � ��ري� � �ق � ��ي إح � ��داه� � �م � ��ا ف � ��ي ن �ص��ف
النهائي.

استراحة
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كلمات متقاطعة 1 7 0 9

أفقيا

 -1رئيس عراقي راحل –  -2من األعداد – مدينة سورية –  -3تجارب شديدة مؤملة – ما أسدل
ُ
على نوافذ البيت ْ
حجبًا للنظر –  -4يجيب على السؤال – من أشجار البلوط تستعمل أقماع
ثماره في الدباغة –  -5ثوابهم عند الله – عاصفة بحرية –  -6عاصمة دولة أميركية واملركز
الثقافي واإلقتصادي والصناعي للبالد ومحور املواصالت – جراد صغير يقفز ويطير – -7
ليلة ال�ع��رس – م�ك��ان مخصص إلستقبال ال�ض�ي��وف أم��ام البيت –  ّ -8أع�ل�ام وب�ي��ارق – حرف
نصب –  -9من أعضاء الجسم – سائل غليظ لزج قابل لإلشتعال يتخلف بعد استقطار الزيوت
األخرى من البترول –  -10نهر لبناني من روافد نهر الحاصباني يصب في بحيرة طبرية

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.

 -1ممثلة إيطالية حائزة على جائزة األوسكار كانت تعتبر املمثلة األكثر شعبية ورمز من
رموز اإلغ��راء –  -2نعم باللغة الروسية – عائلة مطرب لبناني راحل – عائلة زعيم لبناني
راح��ل –  -3ممثل م�ص��ري راح��ل إشتهر ب ��أدوار ال�ش��اب ال��وس�ي��م والخفيف ال�ظ��ل –  -4ع� ّ�دد
محاسن الشخص – عاصمة دولة أميركية –  -5رقد في فراشه – قادم –  -6حاجز مائي –
ّ
نرنم
نشف الحبر أو يبس العود – رخو باألجنبية –  -7من األزهار – من مشتقات النفط – -8
األناشيد الدينية – إحدى جزر البليار اإلسبانية عرفها العرب بإسم يابسة –  -9عاصمة
أفريقية – واحد باألجنبية –  -10منتج ومخرج إيطالي سينمائي شهير راحل

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -1همس الجفون –  -2األخبار – ما –  -3رفح – ّ
نم – كسل –  -4يورك – عيد –  -5تف – رش –
فا –  -6إصالح –  -7وليلي – هر –  -8ميول – كم – اي –  -9أم – لحد – فلو –  -10ناو ليبانون
عموديًا

 -1هاري ترومان –  -2ملفوف – ليما –  -3ساحر – ريو –  -4أخ – كر – ل ل ل ل –  -5لنب – شاي –
ّ
يجلهم –  -8كد – آر – فن –  -9نمس – ّ
فح – الو –  -10إلبا – ليون
حي –  -6جامع – ْكدب –  -7فر –
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