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ألعاب القوى

الكرة اللبنانية

ثالثة أرقام قياسية في المشي

«سوبر» خامس للنجمة أم أول للسالم؟
ينتظر الجمهور اللبناني أن يكون
ان ـ ـطـ ــاق املـ ــوسـ ــم ال ـ ـكـ ــروي - 2014
 2015على مستوى منافسة املوسم
املــاضــي حــن يـقــص فــريـقــا النجمة
بـطــل الـ ــدوري وال ـســام زغــرتــا بطل
ال ـ ـ ـكـ ـ ــأس ،شـ ــريـ ــط اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح امل ــوس ــم
بـ ـلـ ـق ــاء نـ ـه ــائ ــي ال ـ ـك ـ ــأس الـ ـس ــوب ــر.
وي ـس ـعــى ال ـن ـج ـمــة ال ــى احـ ـ ــراز لقبه
الــرس ـمــي ال ـثــانــي فــي ظ ــرف اسـبــوع
ب ـع ــد ال ـل ـق ــب األول ال ـ ـ ــذي أح ـ ـ ــرزوه
ه ـ ــذا امل ـ ــوس ـ ــم ب ـت ـت ــوي ـج ـه ــم ب ـك ــأس
الـنـخـبــة بـعــد ف ــوزه ــم عـلــى الـصـفــاء
 .1 - 3وس ـي ـس ـت ـع ـي ــد بـ ـط ــل ل ـب ـنــان
حــارســه أحـمــد الـتـكـتــوك الـعــائــد من
ّ
اإليـقــاف لكن مشاركته غير مؤكدة
مــع امـكــانـيــة خ ــوض ال ـح ــارس علي
السبع للمباراة ،ليكون خير بديل
م ــن الـ ـح ــارس م ـح ـمــد ح ـم ــود ال ــذي
لـعــب م ــع الـنـجـمــة ف ــي نـهــائــي كــأس
ال ـن ـخ ـبــة ق ـبــل أن ي ـق ــرر الــرح ـيــل عن
الـنــادي واالنتقال الــى فريق العهد.
كـمــا أن م ـشــاركــة الـتــونـســي حـمــدي
ّ
املبروك غير مؤكدة أيضًا كونه عاد
من السفر أمس ولم يكن يتدرب مع
الفريق ،لكن القرار النهائي سيكون
لـلـمــديــر الـفـنــي ثـيــو بــوكـيــر وف ــق ما
تقتضيه حاجته.
وي ـس ـعــى ال ـن ـج ـمــاويــون ال ــى لقبهم
ال ـخ ــام ــس ف ــي هـ ــذه امل ـس ــاب ـق ــة وه ــم

اخبار رياضية
القديس يوسف
يحسم «دربي» الجامعات

غابوا عن منصة تتويجه منذ عام
 .2009أم ـ ــا ال ـ ـسـ ــام زغـ ــرتـ ــا ف ـيــأمــل
ج ـم ـهــوره ب ــأن يـحـقــق ال ـفــريــق لقبه
الثاني رسميًا بعد كأس لبنان .وهو
لهذه الغاية فقد أنهى استعداداته
بقيادة املدير الفني الهولندي بيتر
مندرتسما ،حيث ستكون الصفوف
مكتملة مع غياب اإلصابات ووجود
ال ـث ــاث ــي األج ـن ـب ــي العـ ــب االرتـ ـك ــاز
التشيكي بيتر تـ ــراب ،واملـهــاجـمــان
األرج ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ــوك ـ ـ ـ ــاس غ ـ ـ ـ ــاالن
والـنـيـجـيــري بـنـجــامــي أنــونــواشــي.
وال ــاف ــت غ ـي ــاب الـعـنـصــر األجـنـبــي
عن خط دفــاع السالم حيث ستكون
امل ـه ـمــة م ـل ـقــاة ع ـلــى عــات ــق الــربــاعــي
أحـ ـم ــد ال ـخ ـط ـي ــب وعـ ـم ــر أرنـ ـ ـ ــاؤوط
وعالء حمية وهاغوب دونابديان.
وسيكون الحضور الجماهيري في
لقاء اليوم محط اهتمام من القيمني
على اللعبة ومن القوى األمنية أيضًا
 .إذ تشكل امل ـبــاراة اخـتـبــارًا لجميع
األطـ ـ ـ ــراف ،خ ـصــوصــا ان الـجـمـهــور
ال ـن ـج ـمــاوي س ـي ـكــون ح ــاض ـرًا بـقــوة
حيث سيتوجه بــأعــداد كبيرة ولن
يقبل بموضوع تحديد العدد .علمًا
ّ
أن الـقــوى األمـنـيــة لــم تبلغ االتـحــاد
بـ ـه ــذا األم ـ ـ ــر وهـ ـ ــو س ـي ـت ـع ــاط ــى مــع
عملية بيع التذاكر كأن األمور عادية
وال توجد قرارات استثنائية.

ّ
نــظــم ن ــادي املــريـمـيــن الـشــانـفـيــل ل ـقــاء ف ــي ألـعــاب
ال ـ ـقـ ــوى ع ـل ــى م ـض ـم ــار م ــدي ـن ــة رفـ ـي ــق ال ـح ــري ــري
الجامعية فــي الـحــدث ،هــو ّ
األول مــن ضمن اربعة
لقاءات سيجريها في  20و 23و 24ايلول الجاري
وال ـه ــدف مـنـهــا تحطيم بـعــض االرق ـ ــام القياسية
اللبنانية للفئات العمرية والـعــامــة ،وذل ــك تحت
اشراف االتحاد اللبناني أللعاب القوى وبحضور
رئـيــس االت ـحــاد روالن
سعاده ونائب الرئيس
اي ـ ـلـ ــي سـ ـ ـع ـ ــاده وام ـ ــن
السر نعمة الله بجاني
وع ـضــو االت ـح ــاد جــان
غاوي .شارك في اللقاء
نادي الجمهور ونادي
األن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار والـ ـجـ ـي ــش
الـلـبـنــانــي إض ــاف ــة إلــى
ّ
النادي املنظم.
وشهد اللقاء تحطيم ثالثة ارقام قياسية لبنانية
فــي سـبــاق الـ ـ  2000م مـشــي بــواسـطــة الشقيقتني
سـ ــانـ ــدي ك ـ ــرم (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) الـ ـت ــي س ـ ّـج ـل ــت رق ـمــن
ق ـيــاس ـيــن ل ـف ـئــات ال ـش ــاب ــات والـ ـسـ ـي ــدات مسجلة
 26”22’10د ،وكـ ـل ــووي ك ــرم ال ـت ــي سـ ّـج ـلــت رقـمــا
قـيــاسـيــا لـفـئــة ال ـحــدي ـثــات مـسـجـلــة  26”29’12د.
وشهد اللقاء تسجيل انجازات قياسية أيضًا في
سباقات الـ 60م والـ 150م حديثات بواسطة الالعبة
لـيــا عبيد وال ـ ـ 80م أح ــداث بــواسـطــة الــاعــب جــاد
ّ
خــوري ،ولكن سرعة الـهــواء التي جــاوزت املترين
في الثانية حالت دون اعتمادها كارقام قياسية.

ستكون املنافسة مفتوحة على الكأس السوبر
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حـ ـ ـس ـ ــم ف ـ ـ ــري ـ ـ ــق ج ـ ــامـ ـ ـع ـ ــة ال ـ ـقـ ــديـ ــس
يـ ــوسـ ــف «دربـ ـ ـ ـ ـ ــي» ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات مــع
ضـيـفــه الـجــامـعــة االم ـيــرك ـيــة للعلوم
والتكنولوجيا بفوزه عليه  ،3-7على
ملعب االول في كلية الهندسة ،وذلك
في افتتاح املرحلة الثامنة من الدوري
اللبناني لكرة القدم للصاالت .سجل
للفائز علي ضاهر ( )4واندريه نادر
( )2ومـحـمــد هــاشــم ،ولـلـخــاســر علي
الزين وعباس فضل الله ورأفت كريم.
وينتظر جـمـهــور الـفــوتـســال امل ـبــاراة
املـ ـنـ ـتـ ـظ ــرة بـ ــن امل ـ ـيـ ــاديـ ــن ،م ـت ـصــدر
الترتيب الـعــام ،وضيفه بنك بيروت
ح ـ ــام ـ ــل ال ـ ـل ـ ـقـ ــب ووصـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــه ب ـ ـفـ ــارق
األه ــداف ،الـيــوم السبت عند الساعة
 19.30على ملعب الـســد ،كما يلعب
ال ـق ـل ـم ــون م ــع ال ــرب ـي ــع ع ـن ــد ال ـســاعــة
 18.30ع ـلــى مـلـعــب مـجـمــع الــرئـيــس
لحود.

الجيش بطل سيف املبارزة
احتفظ فريق الجيش اللبناني املؤلف
م ـ ــن مـ ـحـ ـم ــود عـ ـل ــي أح ـ ـمـ ــد وش ـف ـي ــق
ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري ورائـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ــو كـ ـ ـ ــروم وزي ـ ـ ــاد
جلبوط ،بلقب بطولة لبنان في سيف
ّ
املـ ـب ــارزة – ف ــرق ذكـ ــور ،الـ ــذي نظمها
االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي لـ ـلـ ـمـ ـب ــارزة عـلــى
مــاعــب ن ــادي امل ــون الس ــال الــريــاضــي
بعد تغلبه في املـبــاراة النهائية على
ّ
فــريــق امل ــون الس ــال ال ــذي ض ـ ّـم ك ــل من
رامي غرة وانطوني الشويري وروالن
سرنوك وتوفيق شاهني . 26 - 45
ّ
وحل فريقا التعاضد املؤلف من سهيل
سعد وفيكتور فياض وطوني هيكل
وكريم شهاب ،والجيش اللبناني (ب)
املــؤلــف مــن بهيج شــرانــق وطانيوس
عطاالله وربـيــع وهـبــه وج ــان صبيح
فــي املــركــز الثالث حاصدين امليدالية
ّ
ال ـبــرونــزيــة .وحـ ــل فــريــق م ــون الس ــال
(ب) وال ـق ـل ــب االقـ ـ ــدس ف ــي املــرتـبـتــن
الخامسة والسادسة.
ق ــاد امل ـب ــاري ــات ك ــل م ــن ك ـلــوديــن رزق
وعماد نحاس وريتا أبو جودة.
ّ
وف ــي االخ ـت ـتــام وزع رئ ـيــس االت ـحــاد
زيــاد شــويــري واألمــن الـعــام لالتحاد
امل ـ ـح ـ ــام ـ ــي ع ـ ـ ـمـ ـ ــاد ن ـ ـ ـحـ ـ ــاس الـ ـ ـك ـ ــأس
وامليداليات على الفائزين.

أفقيا

 -1شاعر ّ
عباسي نشأ في دمشق وتوفي في املوصل مــدح الخلفاء وال سيما املعتصم وامتاز
ُ
بخياله الواسع – وثيقة بملكية عقار –  -2بحيرة روسية عظمى في سيبيريا تعتبر أعمق بحيرة
مياه عذبة في العالم –  -3شيخ ضعيف – مطار دولي إنكليزي من أكبر املطارات في بريطانيا
–  -4ساعد وساند في الــرأي – بطل األسفار واملغامرات في قصص ألف ليلة وليلة –  -5محبة
وألفة –  -6بحيرة شاطئية في رومانيا على البحر األســود – مسرحية لألخوين رحباني – -7
ورك – صــوت البقر – حلب الناقة وتــرك في الضرع بعض اللنب –  ْ -8طائرة حربية – صفة من
كان من سكان القبائل –  -9يجمع الخضار أو الفاكهة من الشجر – نفس اإلنسان –  -10الثبات
والدوام والرسوخ

عموديًا

ّ
العباسية تــوفــي مسمومًا –  -2جــزيــرة أندونيسية – أق ــدم مدينة
 -1مــن أعـظــم شـعــراء الــدولــة
فلسطينية ّ
مسورة في العالم سقطت في حصار يشوع بن نون –  -3شبابيك باألجنبية أو نظام
تشغيل على الكومبيوتر – حيوان خرافي –  -4تتعب من العمل – إمتأل األناء حتى يفيض – هر
ّ
جنوبي املحيط
باألجنبية –  -5إسم موصول – أرخبيل بركاني من جزر بولينيزيا في أوقيانيا
الهادي –  -6دولة آسيوية – خنزير ّبري –  -7من أعضاء الجسم – إجاص ّبري صغير –  -8إيجاب
وضد السلب والنهي – يم –  -9جرذ باألجنبية – حبات صغيرة الحجم من فتات الصخر صفراء
اللون غير متماسكة –  -10عارضة أزياء وممثلة أملانية شهيرة

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

ُ
-1كونغورو – فو –  -2اوديسا – قرد –  -3مرادهم –  -4يم – ّ
هدوا – شع –  -5فخامة
ّ
– رصاص –  -6واصا – الحرب – ّ -7
ربك – ألم – ّ
عر –  -8نز – خلع –  -9الفاريس
–  -10أستون مارتن

عموديًا

 -1كاليفورنيا –  -2و و – مخابز –  -3ندم – أصك – آت – ّ -4
غيرهما – خلو –  -5وسادة – الفن
–  -6رادو – العام –  -7هارلم – را –  -8قم – صح – خير –  -9فر – شارع – ست –  -10وديع صبرا
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