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مهرجان السيدات للفوتسال

كرة السلة

ّ
املتحد يتابع تألقه في غرب آسيا
ومواجهة الرياضي والحكمة محليًا
ضمن املتحد اللبناني اح�ت�لال امل��رك��ز الثالث للمجموعة الثانية،
وبالتالي بلوغ الدور ربع النهائي من دوري غرب آسيا الثاني في
كرة السلة ،بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي ،وجاء على حساب
جامعة العلوم التطبيقية األردن ��ي ،فبات ل��زام��ًا على األخ�ي��ر حسم
مواجهته املباشرة مع ده��وك العراقي غدًا األح��د .ويخوض املتحد
مباراته األخيرة أمام الشانفيل اليوم.
وبدأ املتحد اللقاء وعينه على الفوز لتحقيق أفضل مركز ممكن في
ال��دور األول ،مستفيدًا من املعنويات التي اكتسبها من ف��وزه على
ده��وك العراقي ،فيما كان التطبيقية قد خسر مباراته األول��ى أمام
الشانفيل.
وكان أوسنت جونسون أفضل مسجل للفريق اللبناني برصيد 23
نقطة ( 5ثالثيات) ،وأض��اف محمد العكاري  17نقطة ( 5ثالثيات)،
وب��اس��ل ب��وج��ي  14ن�ق�ط��ة م��ع  11م�ت��اب�ع��ة ،وب��اس��م ب�ل�ع��ة  13نقطة.
ومن الفريق األردن��ي سجل وسام الصوص ( 15نقطة و 6تمريرات
حاسمة) ،ومحمد حمدان  12نقطة و 11متابعة ،وموسى العوضي
 11نقطة واألميركي ايسيان هندرسون  10نقاط.
وفي مباراة ثانية ،فاز مهرام على دهوك .65 - 88
وي�ل�ع��ب ال �ي��وم امل�ت�ح��د م��ع الشانفيل ع�ن��د ال�س��اع��ة  ،16.00وال�ع�ل��وم
التطبيقية م��ع م �ه��رام اإلي��ران��ي ( .)18.00وتختتم امل�ن��اف�س��ات غ�دًا
بلقاءي دهوك مع العلوم التطبيقية عند الساعة  ،16.00ومهرام مع
الشانفيل في قمة املجموعة الثانية عند الساعة .18.00
وفي البطولة املحلية ،يلعب غدًا عند الساعة  16.00الحكمة ومضيفه
الرياضي ضمن املرحلة السابعة من إياب بطولة السلة .ودعت إدارة
نادي الحكمة جماهيرها إلى مواكبة الفريق وتمنت على مشجعي
الفريقني االل�ت��زام بالتشجيع الحضاري بعيدًا ع��ن الهتافات التي
تسيء إلى الرياضة عمومًا وكرة السلة تحديدًا.
(األخبار)

أخبار رياضية
افتتاح موسم الرياضة املدرسية

تستضيف قاعة نادي الصداقة غدًا األحد حدثًا فريدًا من نوعه مع إقامة املهرجان األول لكرة القدم
ً
مساء بمشاركة نحو 160
للسيدات ،ال��ذي سينطلق عند الثامنة صباحًا ويستمر حتى الثامنة
ّ
العبة موزعات على  16فريقًا .وسيكون الهدف الرئيسي من املهرجان اختيار الالعبات األفضل
اللواتي سيمثلن املنتخب الوطني في بطولة غ��رب آسيا التي تستضيفها البحرين في نيسان
املقبل .وكان االتحاد اللبناني لكرة القدم قد أوكل مهمة تدريب املنتخب إلى مدرب فريق الصداقة
للرجال حسني ديب ،الذي سيختار تشكيلته األولية من خالل املباريات التي ستخوضها الفتيات
طوال يوم األحد ،قبل أن يبدأ العمل في مرحلة الحقة على تحضيرهن للبطولة اإلقليمية.

كان الفتًا اإلقبال الكبير من الفتيات
على املشاركة في املهرجان؛ إذ
بحسب ما كشف االجتماع الذي
أقامته لجنة كرة الصاالت مع
املسؤولني عن الفرق ،أن املشاركات
سيقدمن من املناطق املختلفة،
ّ
وهن ينتمني إلى أندية وجامعات
تنشط في اللعبة رغم عدم وجود
دوري لها.

ستكون املهمة األساسية للمدرب
حسني ديب (الصورة) ومساعده
فريد نجيم إدخال ثقافة الفوتسال
ّ
إلى لعب الفتيات ،وهن الناشطات
بنحو أكبر في لعبة كرة القدم التي
بنواح عدة عن «شقيقتها
تختلف ٍ
الصغرى» ،علمًا بأن ديب أشار إلى
وجود خامات عدة يمكنها أن ّ
تقدم
صورة ّ
طيبة عن املنتخب.
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ان�ط�ل�ق��ت ب �ط��ول��ة األل� �ع ��اب ال��ري��اض�ي��ة
امل ��درس� �ي ��ة ل �ل �ع��ام ال � ��دراس � ��ي - 2011
 2012ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ح��اف �ظ��ات ،وف��ي
ه��ذا اإلط��ار شهدت مدينة بنت جبيل
سلسلة مباريات بكرة القدم للصاالت
ملختلف الفئات العمرية ،أس�ف��رت عن
ف��وز ث��ان��وي��ة ب�ين جبيل ع�ل��ى راه�ب��ات
رميش  ،1 - 3ومتوسطة ب��رج قالويه
ع� �ل ��ى راه� � �ب � ��ات رم � �ي� ��ش  .2 - 6وف ��ي
م��رج �ع �ي��ون ،ف ��ازت م�ت��وس�ط��ة الطيبة
ال ��رس� �م� �ي ��ة ع� �ل ��ى م �ت ��وس �ط ��ة ال �خ �ي��ام
ال��رس �م �ي��ة  ،0 - 1وراه � �ب� ��ات ال�ق�ل�ب�ين
األق��دس�ين على ث��ان��وي��ة ال�خ�ي��ام ،1 - 6
وثانوية الطيبة على القليعة ،0 - 10
ومبرة عيسى ابن مريم  -الخيام على
جدية مرجعيون .0 - 4
من جهة أخرى ،أجريت قرعة محافظة
جبل لبنان ،على أن تنطلق مباريات
م �ن �ط �ق��ة ال �ض��اح �ي��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة ع�ل��ى
مالعب الجامعة اللبنانية في الحدث
السبت الرابع من شباط املقبل.

تأجيل انطالق الركبي يونيون
ق� � ��رر االت� � �ح � ��اد ال �ل �ب �ن ��ان ��ي ل �ل �ـ»رك �ب ��ي
ي ��ون� �ي ��ون» ف ��ي ج �ل �س �ت��ه األس �ب��وع �ي��ة
برئاسة رئيسه عبد الله ّ
جمال ،تأجيل
ان� �ط�ل�اق األس� �ب ��وع األول م ��ن م��رح�ل��ة
اإلي� � � ��اب ب �س �ب��ب ام� �ت� �ح ��ان ��ات ال �ف �ص��ل
الثاني في الجامعات واملدارس .وكان
مقررًا أن تقام مباراة قمة بني بيروت
حامل اللقب والجمهور في الثانية من
بعد ظهر ال�ي��وم على ملعب الجامعة
اللبنانية في الحدث.
ع �ل��ى ص �ع �ي��د آخ � ��ر ،ي ��واص ��ل منتخب
ل� �ب� �ن ��ان ل� �ل� �ش� �ب ��اب (ت � �ح� ��ت  19س �ن��ة)
اس �ت �ع��دادات��ه امل�ك�ث�ف��ة ب�ح�ض��ور ن��ائ��ب
رئيس االتحاد غسان حجار ،وبقيادة
املدرب اإلنكليزي ستيف وريغليروث
وم � �س� ��اع� ��دي� ��ه ك� ��ري� ��م ج � � ّ�م � ��ال (ك ��اب�ت�ن
منتخب ال�ك�ب��ار) ،وف��ري��دري��ك مخلوف
وريمون عصفور ،ومشاركة  30العبًا
استعدادًا للمشاركة في دورة منطقة
ال�ش��رق األوس��ط التي تقام ف��ي مدينة
دب��ي اإلم��ارات �ي��ة خ�ل�ال ن�ي�س��ان املقبل،
ع �ل �م��ًا ب � ��أن ع � ��دد ال�ل�اع� �ب�ي�ن س �ي��رت �ف��ع
م��ن  30إل��ى  ،75قبل أن يختار امل��درب
وريغليروث  22العبًا سيشاركون في
الدورة الدولية.

أفقيا

 -1قصر ومقر رسمي لرئيس الجمهورية الفرنسية –  -2خ�لاف نهار – ماركة سيارات
–  -3نموذج ّ
وعينة – عكسها أطرد وأبعد وأدف��ع –  -4نصيب – مدينة سورية –  -5أزلي
ّ
وسرمدي – مصيبة وهالك –  -6ضد أحب – البئر العميقة –  -7القلب – عود يتوكأ عليه
ُ
العجوز –  -8عملة عربية – مادة دمثة مطاطة تستخدم بنوع خاص كسدادة ألوعية شتى
ّ
ُ
أو كصناديق لحفظ الخضار والفواكه –  -9إله وخالق – مطهر ومبارك – شحم –  -10من
الحلويات العربية املعروفة واملكونة من القشطة والسكر والحليب والسميد

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.

 -1من مؤلفات الفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران – إله مصري ‒  -2من أسماء األسد
– إحسان – إحدى اإلمارات العربية املتحدة –  -3النجاح والرخاء ورفاهية البلد –  -4عندي
وأم�ل��ك – خاصتهما وملكهما –  -5م��ن أع�ض��اء الجسم – ال�ع�ي��ون –  -6ع��اد ف��ي املستشفى
لإلطمئنان ال��ى صحته – أكبر سلسلة جبال في أوروب��ا – وض��ع خلسة –  -7يصير الشيء
�ان – ش��رح األس�ت��اذ ال ��درس –  -8ق��ائ��د ق��رط��اج��ي إشتهر
شيئًا واح �دًا أو يتحالف م��ع بلد ث� ٍ
بجماله وتصاهر مع هميلقار برقا والد هنيبعل –  -9خالف غافي – نسبة ملواطن آسيوي
ّ
لقبت قديمًا ببالد األرناؤوط
تابع لدولة عظمى –  -10عمر اإلنسان – دولة أوروبية

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

ّ
 -1ناديا جمال –  -2يهودي – ّرمان –  -3نرسيس – طه – ّ -4
األيل – يحفر –  -5رون – نادر –  -6أز –
مدلس – ّكل –  -7مداد – ثوب –  -8وصية – ّ
ّ
رص – را –  -9أول – بودلير –  -10صور  -بغداد

عموديًا

 -1نيكاراغوا –  -2آه – لوز – صوص –  -3دونان – ميلو –  -4يدري – مدة –  -5ايسلندا –  -6الدروب
–  -7مرسيدس – صدغ –  -8أم – حر – ّلد –  -9الطف – كوريا –  -10نهر البارد
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