رياضة 29

االثنني  1أيلول  2014العدد 2382

رياضة المحركات

بطال لرالي لبنان للمرة األولى
نيكوال أميوني ً
أح � � � ��رز ال � �س� ��ائ� ��ق ن � �ي � �ك ��وال أم � �ي� ��ون� ��ي (25
ع � ��ام � ��ًا) وم �ل��اح � ��ه ش� � � ��ادي ب � �ي ��روت ��ي ع�ل��ى
ميتسوبيتشي الن�س��ر اي�ف��و  10لقب رال��ي
ّ
لبنان الدولي السابع والثالثني الذي نظمه
ال� �ن ��ادي ال�ل�ب�ن��ان��ي ل �ل �س �ي��ارات وال�س�ي��اح��ة
على مدى أربعة ايام .والرالي مدرج ضمن
املرحلة الرابعة من بطولة الشرق األوسط
للراليات للعام ال �ج��اري .بلغ ط��ول ال��رال��ي
االجمالي ،ال��ذي أقيم على طرقات معبدة،
 796.21ك �ل��م ،م�ن�ه��ا  245.66ك �ل��م م��راح��ل
خاصة وع��دده��ا ُ .13
وي�ع��د اح��راز اميوني
للقب انجازًا كبيرًا ّ للسائق الواعد املولود
عام  ،1989الذي حقق لقبًا هو األغلى حتى
اآلن في مسيرته الرياضية .فأميوني اثبت
ان��ه سائق كبير ونافس سائقني يفوقونه
خ�ب��رة ون�ج��ح ف��ي اح �ت�لال امل��رك��ز األول في
ال��رال��ي االشهر على صعيد منطقة الشرق
األوس � ��ط ،وب ��ات ه ��ذا ال�س��ائ��ق ال �ش��اب أح��د
أص�غ��ر م��ن أح ��رز ال�ل�ق��ب الكبير ف��ي ت��اري��خ
ّ
رال��ي ل�ب�ن��ان .واح �ت��ل «امل�خ�ض��رم» رودري��ك
الراعي ونبيه عبد الله على ميتسوبيشي
الن�س��ر اي�ف��و  9امل��رك��ز الثاني ب�ف��ارق دقيقة
و 28ثانية ،والقطري عبد العزيز الكواري
ومالحه كيليان داف��ي (ايرلندا) على فورد
فييستا املركز الثالث بفارق  3دقائق و14
ثانية عن األول .وبذلك بقي لقب رالي لبنان
في «جعبة» سائق لبناني.
وف� ��ي ال� �ي ��وم األخ� �ي ��ر اق �ي �م��ت س ��ت م��راح��ل
خاصة للسرعة متوزعة بني املنت وجبيل،

كرة السلة
«غروث كونستراكشن»
بطل الدوري الصيفي
ُ
ت � ّ�وج ف��ري��ق «غ ��روث كونستراكشن»
ب�ل�ق��ب ال�ن�س�خ��ة األول� ��ى م��ن ال ��دوري
اللبناني الصيفي في كرة السلة Step
 Ahead Summer Leagueبعد ف��وزه
ب ��امل �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ع �ل��ى ال�ج��ام�ع��ة
اللبنانية األميركية جبيل 65 - 80
السبت على ملعب نادي غزير.
ّ
مسجل
وكان باتريك بوعبود أفضل
في املباراة بـ  24نقطة مع  9متابعات
و 3ت�م��ري��رات حاسمة ،وس� ّ�ج��ل ف��ؤاد
ع �ن��ات��ي  15ن �ق �ط��ة .ام � ��ا م ��ن ج��ان��ب
الفريق الخاسرّ ،
فسجل جون عاصي
 14نقطة ومارك كورجيان  13نقطة.
وب�ح�ض��ور إداري ال �ن��ادي الرياضي
ب � �ي � ��روت ت � �م� ��ام ج � � � � ��ارودي وم� � ��درب
ّ
الحكمة ف��ؤاد أبو شقرا ،تسلم فريق
ّ
غ��روث ك��أس البطولة ،فيما توزعت
الجوائز الفردية على الشكل اآلت��ي:
أف �ض��ل الع ��ب ف��ي ال�ب�ط��ول��ة لباتريك
ب ��وع �ب ��ود ،أف �ض ��ل م �س� ّ�ج��ل ع ��ن خط
ال �ث�لاث �ي��ات ل �ك��ارل س��رك �ي��س ،أف�ض��ل
ه� ّ�داف لألميركي برينت راغدسايل،
افضل ملتقط للكرات لبشير عموري،
وأف �ض��ل م�م� ّ�رر ملحمد إب��راه �ي��م .كما
اختار املنظمون افضل تشكيلة من
ّ
وضمت :طارق
الالعبني دون  23سنة
م��رع�ب��ي ،جيمي س��ال��م ،ك��رم مشرف،
ماتيو ديب وجو أبي خرس.
وع ��ن ال�ن�س�خ��ة األول � ��ى م ��ن ال � ��دوري
الصيفي ،قال جارودي ّ
«أود أن أهنئ
ك� ّ�ل العاملني على ال ��دوري الصيفي
ألن �ه��ا ف�ك��رة ج��دي��دة وم �م� ّ�ي��زة ،وه��ي
أقيمت في فترة يشعر فيها الالعب
ال �ل �ب �ن��ان��ي ب��ال �ق �ل��ق ع �ل��ى مستقبله
وإم� �ك ��ان� �ي ��ة ض � �ي� ��اع ال � �ف � ��رص ال �ت��ي
ي �س �ت �ح �ق �ه��ا ،وم� ��ع ذل � ��ك ،م ��ن ش��اه��د
ّ
الدوري الصيفي تأكد له أن املستوى
الذي ظهر عليه الالعبون اللبنانيون
ّ
مشجع للغاية ،وال سيما الالعبون
الناشئون منهم.،
ام� � � ��ا أب� � � ��و ش� � �ق � ��را ف� � �ق � ��ال «ال� � � � � ��دوري
الصيفي فكرة ممتازة للمدربني من
أج ��ل م �ش��اه��دة ال�لاع �ب�ين ال�ن��اش�ئ�ين
وال��وق��وف عند مستواهم الحقيقي
ّ
ألن معظمهم ال يلعب لفترات طويلة
ف� ��ي ب� �ط ��ول ��ة ال � ��درج � ��ة األول� � � � ��ى .ل�ق��د
استفدنا من هذا ال��دوري كثيرًا ،آمل
أن يكون عدد الفرق واملباريات أكثر».

وبلغت مسافتها  106.46كلم.
وال�ل�اف ��ت ان روج �ي ��ه ف �غ��ال��ي اح �ت��ل امل��رك��ز
ال �ث��ان��ي ع �ش��ر ب��وق��ت ق � ��دره ث �ل�اث س��اع��ات
وأرب � ��ع دق��ائ��ق و 35ث��ان �ي��ة ،وب� �ف ��ارق نحو
 25دق�ي�ق��ة ع��ن األول ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم
مشاركته في ست مراحل خاصة للسرعة
الجمعة والسبت.
وفي تفاصيل يوم األحد ،انطلقت السيارات
عند ال�س��اع��ة ال�س��ادس��ة وال�ن�ص��ف صباحًا
ّ
م� ��ن م �ق��ر ال � �ن� ��ادي امل� �ن ��ظ ��م ف� ��ي ال �ك �س �ل �ي��ك،
واقيمت املراحل الخاصة في حضور كثيف
م ��ن ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن واالع �ل�ام � �ي �ي�ن وع �ش��اق
الرياضة امليكانيكية ،الذين انتشروا على
ط ��رق ��ات امل ��راح ��ل ال �خ��اص��ة ف ��ي ظ ��ل طقس
ص�ي�ف��ي ح� ��ار م ��ع رط ��وب ��ة م��رت �ف �ع��ة .وم�ن��ذ
ت �ص � ّ
�دره ال�ت��رت�ي��ب ال �ع��ام ال�س�ب��ت ب ��دال من
رب �ي��ع أي � ��وب ،ال � ��ذي ت �ص � ّ�در ت��رت �ي��ب ال �ي��وم
الثاني الجمعة في انجاز كبير ل��ه ،خطف
ّ
تصدره
أميوني الصدارة السبت ،وواص��ل
ال �ت��رت �ي��ب ال� �ع ��ام األح� � ��د ،ول� ��م ي �ن �ج��ح أح��د
ف��ي ازاح �ت ��ه ع��ن «ع��رش��ه «ال �غ��ال��ي» ،ت��ارك��ًا
ال�ص��راع على امل��راك��ز املتقدمة لربيع ايوب
ورودري��ك الراعي وهنري مسعد والقطري
عبد العزيز ال�ك��واري وروبير اع��رج ونبيل
عبد الحق .لكن الحظ وقف سدًا منيعًا في
وج ��ه روب �ي��ر أع ��رج ورب �ي��ع اي� ��وب ،فخرجا
ف��ي ال��وق��ت ال�ق��ات��ل ،وأث�ب�ت��ا أن�ه�م��ا سائقان
كبيران وق��ادران على تحقيق نتائج كبيرة
ف��ي املستقبل .وب�ع��دم��ا خ��رج م��ن املنافسة

الجمعة ،وغاب عن مجريات الرالي السبت،
شارك بطل الرالي  11مرة روجيه فغالي في
املراحل الست األخيرة األحد ،وفق نظام الـ
«س��وب��ر رال ��ي» ،ال��ذي يمنح الحق للسائق
دون أم��ل فعلي ل��ه ب��اح��راز
ب��امل�ش��ارك��ة م��ن ّ
لقب السباق .وح��ق��ق فغالي نتيجة جيدة
األح ��د ،وس� ّ�ج��ل اف�ض��ل األوق� ��ات ف��ي خمس
من ست مراحل ،وتحديدًا املراحل الثامنة
والتاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة
وال �ث ��ال �ث ��ة ع� �ش ��ر .واح � � ��رز روج � �ي ��ه ف�غ��ال��ي
وج��وزي��ف مطر لقب أر س��ي  2م��ا دون «ان

 ،»4ونيقوال اميوني وشادي بيروتي لقب
ار س��ي « 2ان  »4وك� ��أس امل��رح �ل��ة الليلية
وك��أس املجموعة «ن» .ون��ال اميوني لقب
السائق الناشئ ،وماريو عنيد لقب املالح
الناشئ ،وباسل ابو حمدان وفراس الياس
لقب ار سي  3وفئة الدفع األمامي ،وماجد
خوري وزياد بردويل لقب ار سي  .4وأحرز
رودريك الراعي ومالحه نبيه عبد الله كأس
التصنيف ،واألملانية حاملة رخصة تسابق
قطرية ادي��ث وي��س ك��أس السيدات .واح��رز
ال �ق �ط��ري ع �ب��د ال �ع��زي��ز ال � �ك� ��واري وم�لاح��ه
كيليان داف��ي ك��أس الطاقم األجنبي .ونال
ال�س��ائ��ق ب�ش��ارة بشير وامل�ل�اح ج��وي مطر
كأس املخضرمني.
وم�س��اء األح��د اق�ي��م حفل تتويج الفائزين
ّ
ف ��ي م �ق��ر ال � �ن� ��ادي امل �ن ��ظ ��م ف ��ي ظ ��ل أج � ��واء
ّ
اح�ت�ف��ال�ي��ة ب�ح�ض��ور ح��اش��د ،ت�ق��دم��ه نائبا
ّ
رئ�ي��س ال�ن��ادي املنظم نبيل ك��رم وارس�ل�ان
سنو وام�ي�ن ال�ص�ن��دوق جيلبير مسيحي،
واع� �ض ��اء م�ج�ل��س االدارة ،ون��ائ��ب رئ�ي��س
االتحاد الدولي للسيارات ال�ـ «فيا» ناصر
خ �ل �ي �ف��ة ال �ع �ط �ي��ه وامل � ��راق � ��ب امل� �ن� �ت ��دب م��ن
االتحاد الدولي للسيارات السعودي عبد
الله باخشب ،وأح��د حكام الرالي عذبي آل
ّ
الصباح ،ورئيس لجنة رياضة السيارات
في النادي عماد لحود ،ومدير اللجنة كابي
ّ
كريكر ومدير السباق عصام حتي ،ونائبه
زي ��اد ج ��ام ��وس ،ورئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة املنظمة
فادي عون وفاعليات رياضية.

يعد أميوني
من أصغر السائقين
الذين أحرزوا اللقب

منصة تتويج الفائزين الثالثة األوائل (سركيس يرتيسيان)

استراحة
41 77 09 1 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 7 9 1

أفقيا

 -1منظمة إيرانية ه��ي أكبر وأن�ش��ط حركة معارضة لنظام ط�ه��ران –  -2مدينة أردن�ي��ة ف��ي سفح
جبل عجلون – تصدر ع��ن رئ��اس��ة الجمهورية –  -3يجري ف��ي ال�ع��روق – صفة ح�ي��وان م� ّ
�روض –
للتفسير – ّ -4
أمر واجتاز النهر – أحد آلهة روما األقدمني وهو حارس األبواب ُيشرف على مداخلها
ومخارجها –  -5ساللة هندية ملكت في البيرو منذ القرن الثالث عشر وتدل آثارها على حضارة
متقدمة – نوع من األشجار –  -6عملة ايطالية قبل الوحدة األوروبية – الصراع والكفاح من أجل
اإلستقالل –  -7ضمير متصل – حرف نصب – ماركة آالت خياطة –  -8إمرأة ابراهيم الخليل ووالدة
اسماعيل – رضي سائغ وطيب مقبول –  -9ورك – نهر بني بولونيا وأملانيا – عكسها بسط قدميه
–  -10مغنية سعودية تعيش في اإلمارات – عضو التنفس

عموديًا

ّ
 -1ع��زة ورف�ع��ة وش��رف – ال��رس��وم على الحجر–  -2منطقة ف��ي أوروب ��ا الوسطى قديمًا سكنها
ّ
ال�ج��رم��ان��ي��ون – ث��رى –  -3خبز ي��اب��س – م��اء ك��در –  -4مدينة تاريخية شمالي إم ��ارة الفجيرة
إشتهرت في صدر اإلسالم أثناء حروب ّ
الردة – مدينة فرنسية سياحية شهيرة –  -5خراب – بحر
ّ
بني اليونان وتركيا من متفرعات املتوسط – ّ -6
يحرك ويهز – شركة نفط عاملية – حفر البئر
جنوبي غزة قرب املتوسط – مقياس مساحة –  -8أكل الطعام – ّ
ّ
أضمه
–  -7مدينة في فلسطني
ّ
مفكرة أو ج��دول أعمال بلغة أهل السياسة باألجنبية –  -10مسرحية
الى ص��دري –  -9عبيد –
لألخوين رحباني

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

 -1املشتري – فم –  -2عني شمس – عكا –  -3إدد – رتاج –  -4لوار – مهووس – -5
ّ
نصاب – رمي –  -6اإليوان – ضل –  -7لحود – ّ
شرع –  -8نم – يناسبها –  -9إيدن
–  -10لو بورجيه

عموديًا

 -1أعالي النيل –  -2ليدو – لحم –  -3منداناو – ّ
وب –  -4ش ش – رصيدي –  -5تمر – او – نمر
عجور – عبيه –  -9فك – ومض – ّ
–  -6رستم باشا –  -7آه – َنرساي – ّ -8
هد –  -10مارسيل غانم
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إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1791
7

8

9

10

11

ّ
الذاتية
بمراسالته مع
عن السيرة
إشتهر
البطولة
دور.)1949
(-1862
ومنتج .لعب
سيناريوفي مصر
وكاتببريطانيا
األعلى لملك
الممثلاميركي
ممثل
ً
األولىف��ي جامعة نيويورك
العالمية�دري��س
الحربي��ا ب��ال�ت�
خالل�وم ح��ال�
علي�ن .ي�ق�
جيمس دي�
حسين بن
الممثل
شريف مكة
لحياة
سهل= من
11+1+8+10
اوروبية■ ■= 11+4+9
دولة= أحزان
7+10+5+1
= 2+5+9+7+6
فيلمالصوت ■
حسن
طائرالى
= 3+8+2+6الشعر
حول نقل
المكسرات المعقوفة ■  = 4+3بحر
الفهم
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