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ب �م �ي��زة اس� �ت�ل�ام ال� �ك ��رة وح�م��اي�ت�ه��ا
ايذانًا بتهيئة الهجمات لزمالئه او
تسجيل االهداف».
وب��وج��ود شعيتو يمكن اع�ت�ب��ار ان
يملك تشكيلة اف�ض��ل من
ال�ص��داق��ة
ّ
ت�ل��ك ال �ت��ي ت�م��ث��ل امل�ن�ت�خ��ب ال��وط�ن��ي
م��ع ان�ض�م��ام ق��اس��م ق��وص��ان وك��ري��م
اب ��و زي ��د ال ��ى امل �ج �م��وع��ة ،ب��ان�ت�ظ��ار
ال�ت�ح��اق خ��ال��د تكه ج��ي اي�ض��ًا ،وقد
ان� � �خ � ��رط ق � ��وص � ��ان واب� � � ��و زي� � ��د ف��ي
ت�ح�ض�ي��رات ال �ف��ري��ق م�ن��ذ ب��داي�ت�ه��ا،
بينما اقتصرت مشاركات شعيتو
وت �ك ��ه ج ��ي ع �ل��ى ب �ع��ض امل �ب��اري��ات
الوديةّ ،
وقدما مستوى ّ
طيبًا.
اذًا ث��ال��ث ب�ط��ول��ة االن��دي��ة اآلس�ي��وي��ة
عام  2011في الدوحة ،ام��ام مشوار
صعب ف��ي ك��واالمل�ب��ور وه��و مطالب
ب��ال �ت��أه��ل ،اذ ال ي �م �ك��ن ت �ق� ّ�ب��ل ف�ك��رة
�ق ل� �ب� �ن ��ان ��ي ف��ي
ع � � ��دم وج� � � ��ود ف � ��ري � � ٍ
نهائيات احدى بطوالت الفوتسال
اآلس�ي��وي��ة ،وخ�ص��وص��ًا بعدما دأب
امل�ن�ت�خ��ب ال��وط�ن��ي ع�ل��ى ت�ق��دي��م اداء
م � �ش� � ّ�رف ع� �ك ��س ال� � �ص � ��ورة ال �ط �ي �ب��ة
ل�ل�ع�ب��ة ال �ت��ي س�ت�ن�ت�ق��ل ال ��ى م��رح�ل��ة
اخ��رى ف��ي امل��وس��م املقبل بعد اق��رار
فصل كرة القدم عنها نهائيًا.

أخبار رياضية
بطولة التراب في الرماية

• السلة اللبنانية •

ماراثون

الحكمة يثأر من بيبلوس وإدارته من القضاء اإلداري إلى الجزائي

ثالثة سباقات غدًا
في ماراثون الساحل األول

ثأر الحكمة لخسارته امام ضيفه بيبلوس في ذهاب
«فاينال  »8بطولة لبنان لكرة السلةّ ،
فرد له التحية
فائزًا بفارق  15نقطة ( 80-95االرباع ،39-39 ،19-22
 ،)80-95 ،71-68في قاعة ن��ادي الرياضي غزير ،في
افتتاح املرحلة العاشرة ،وهي الثالثة إيابًا من دور
الثمانية .وك��ان الف�ت��ًا رف��ع جمهور الحكمة الفتات
م��ؤي��دة لرئيس ال �ن��ادي اي�ل��ي مشنتف ال��ذي يعيش
ضغوطًا حاليًا بعد القرار القضائي االداري بوقف
العمل في اللجنة االدارية للنادي على خلفية دعوة
اعضاء في الجمعية العمومية ،معتبرين ان هناك
تواقيع خاطئة حصلت في انتخابات اعضاء االدارة
ّ
الحالية .وه��ذا االم��ر علق عليه ام�ين السر الحكمة،
امل�ح��ام��ي ج ��ان ح �ش��اش ،ال ��ذي اك��د
ت�ك�ل�ي��ف ال� �ن ��ادي م �ح��ام�ين ل�ل�ق�ي��ام
ب��امل �ط �ل��وب «ب �ع��د ال �ت��دب �ي��ر امل��ؤق��ت
ال� ��ذي ص ��در ب�ح�ق�ن��ا مل ��دة  15ي��وم��ًا
بسبب محضر الجمعية العمومية
ال�س��اب�ق��ة ،وي�ق�ض��ي ب��وق��ف مفعول
محضر انتخابنا» .وب��دا حشاش
مرتاحًا ،اذ اض��اف ان��ه إذا صدقت
االق��اوي��ل وف ��از امل� ّ�دع��ون ب��دع��واه��م
«فإنني ال ارى غير اي�ل��ي مشنتف
رئيسًا لنادي الحكمة ،ونحن معه
ون��دع �م��ه ح �ت��ى ال �ن �ه��اي��ة؛ ألن ه��ذا
ال �ن ��ادي ال ي�ل�ي��ق ب��ه س ��وى رئ�ي��س

م�ث�ل��ه» .وف��ي م� ��وازاة ه��ذا االرت �ي��اح ال ��ذي ظ�ه��ر على
مصدر متابع للملف
حشاش ،علمت «األخبار» من
ٍ
ان االم ��ور ذاه�ب��ة ال��ى تصعيد م��ع ظ�ه��ور اشخاص
جدد في مسألة التواقيع الخاطئة ،وذلك في موازاة
اص ��رار عضوين ف��ي الجمعية العمومية على نقل
ال��دع��وى م��ن القضاء االداري ال��ى القضاء الجزائي
االسبوع املقبل ،وخصوصًا في حال تراجع القاضي
عن الدعوى االولى.
م�ي��دان�ي��ًا ،اس�ت�ع��اد الحكمة نغمة ال�ف��وز بفضل اداء
ج�م��اع��ي مميز ل�لاع�ب�ي��ه ،ح�ي��ث ك��ان األف�ض��ل بينهم
االم� �ي ��رك ��ي دي� �ش ��ون س �ي �م��ز ب��رص �ي��د  36ن �ق �ط��ة و7
م�ت��اب�ع��ات ،وأض ��اف م��واط�ن��ه أرون ه��ارب��ر  22نقطة
و 5متابعات و 6تمريرات حاسمة،
وج ��ول � �ي ��ان خ � � ��زوع  17ن �ق �ط��ة و9
متابعات ،علمًا ان ه��ارب��ر سيبقى
م��ع ال �ف��ري��ق رغ ��م وص� ��ول م��واط�ن��ه
ك��وي �ن �س��ي دوب � ��ي ل �ل �ح �ل��ول م�ك��ان��ه
ب�ع��د التغيير االج�ن�ب��ي ال ��ذي أق� ّ�ره
امل��درب ف��ؤاد اب��و ش�ق��را .ام��ا ناحية
بيبلوس ،فقد حقق الكندي مايكل
فرايزر «دابل دابل» جديدة ،اذ كان
أفضل مسجلي فريقه برصيد 24
ن�ق�ط��ة و 13م�ت��اب�ع��ة و 6ت �م��ري��رات
ح��اس�م��ة .وأض ��اف االم�ي��رك��ي جاي
يونغبلود  24نقطة.

ميني م��اراث��ون ال�س��اح��ل السنوي
ي�ق��ام غ �دًا
ّ
االول وسط توقع مشاركة كثيفة مع االقبال
الالفت على التسجيل.
وسيشرف االتحاد اللبناني أللعاب القوى
على النتائج الفنية للسباق ،مدعومًا بطاقم
م ��ن ال �ح �ك��ام امل �ت �ط��وع�ين م ��ن امل ��رك ��ز ال�ع��ال��ي
للرياضة العسكرية.
ويقام امل��اراث��ون تحت شعاره «رياضة ضد
ً
امل � �خ� ��درات» ،وق ��د م �ث��ل ه ��ذا ال �ش �ع��ار ع��ام�لا
ج ��اذب ��ًا ل �ل �م��ؤس �س��ات ال �ت��رب��وي��ة وال�ك�ش�ف�ي��ة
واألندية الرياضية ،وهو يقام برعاية رئيس
ّ
مجلس النواب نبيه بري ،وينظم بمناسبة
العيد الثالثني ملستشفى الساحل.
وهنا برنامج السباق:
 -1ال� �س� �ب ��اق األول :ي �ن �ط �ل��ق ع �ن��د ال �س��اع��ة
ّ
مخصص للذكور من
التاسعة صباحًا ،وهو
مواليد .1998-1997-1996-1995
 -2ال �س �ب��اق ال �ث��ان��ي :ي�ن�ط�ل��ق ع �ن��د ال �س��اع��ة
ال �ت��اس �ع��ة وع �ش��ر دق ��ائ ��ق ،وه ��و ل�ل�إن��اث من
مواليد .1998-1997-1996-1995
 -3ال �س �ب��اق ال �ث��ال ��ث :ي�ن�ط�ل��ق ع �ن��د ال �س��اع��ة
ال�ت��اس�ع��ة وع �ش��ري��ن دق�ي�ق��ة وه ��و ل�ل�ع��ائ�لات
واملؤسسات.
وت�ن�ط�ل��ق ج�م�ي��ع ال �س �ب��اق��ات وت�ن�ت�ه��ي أم��ام
بلدية الغبيري على طريق املطار ،وسيجري
ح� �ف ��ل ال� �ت� �ت ��وي ��ج ع� �ن ��د ال � �س� ��اع� ��ة ال� �ع ��اش ��رة
والنصف صباحًا في املوقف املقابل ملدخل
الطوارئ في مستشفى الساحل.

«دانك» لسيمز في سلة
بيبلوس (سركيس يرتسيان)

استراحة
41 73 08 8 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 3 8 8

ّ
ن��ظ��م االت� �ح ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي ل�ل��رم��اي��ة
وال � �ص � �ي� ��د امل� ��رح � �ل� ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م��ن
بطولة لبنان في الرماية  -التراب
للفئة (أ) م�م�ت��از ع�ل��ى ح�ق��ل ن��ادي
ليبانون كاونتري كلوب (عيتات)،
ب� �ح� �ض ��ور رئ � �ي ��س االت� � �ح � ��اد ب �ي��ار
ج �ل��خ وب � ��إش � ��راف رئ� �ي ��س ال �ل �ج��ان
الفنية والتحكيم ساسني روحانا
وب � �ق � �ي � ��ادة ال� �ح� �ك� �م�ي�ن اي � �ل� ��ي ح �ن��ا
ومحمد شومان.
وش� � ��ارك ف ��ي ه� ��ذه امل � �ب� ��اراة ج�م�ي��ع
رماة الفئة (أ) ممتاز وبلغ عددهم
 ٢٤رام� � �ي � ��ًا ،وق� � ��د ح � ��ل ج � ��و س��ال��م
ً
أوال ام ��ام ط��ون��ي خ ��وري وج��وزف
ح�ن��ا ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،ت�لاه��م محمد
بصبوص ،مرسيل طويلة ،ووليد
نجار.

ميني فوتبول مدارس جبل عامل
ت� � ��واص � � �ل� � ��ت ف� � �ع � ��ال� � �ي � ��ات ال� � � � � ��دورة
الرياضية امل��درس�ي��ة الثانية التي
ي �ن �ظ �م �ه��ا ات� � �ح � ��اد ب � �ل� ��دي� ��ات ج �ب��ل
ع� ��ام� ��ل ،وق � ��د ان �ط �ل �ق��ت م �ن��اف �س��ات
امل� �ي� �ن ��ي ف� ��وت � �ب� ��ول ح� �ي ��ث س �ج �ل��ت
ال�ن�ت��ائ��ج ال�ت��ال�ي��ة :ف��ي ف�ئ��ة م��وال�ي��د
 ،1997-1996-1995ف ��ازت ث��ان��وي��ة
م�ج��دل سلم الرسمية على مهنية
ال �ق �ن �ط��رة ب�ن�ت�ي�ج��ة  .1-4وف ��ي فئة
م��وال�ي��د  ،2000-1999-1998ف��ازت
ع��دي �س��ة ال��رس �م �ي��ة ع �ل��ى ق�ب��ري�خ��ا
الرسمية  ،0-3وثانوية مجدل سلم
ع�ل��ى ث��ان��وي��ة ال�ط�ي�ب��ة  3-4ب��رك�لات
الترجيح ،ومتوسطة الطيبة على
اع ��دادي ��ة ج�ب��ل ع��ام��ل  6-7ب��رك�لات
الترجيح.

سباق الضاحية املدرسي غدًا
ب��رع��اي��ة وح� �ض ��ور وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
والتعليم ال�ع��ال��ي ال��دك�ت��ور حسان
دياب ،واملدير العام االستاذ فادي
ّ
ي � ��رق ،ت �ن��ظ��م ال� ��وح� ��دة ال��ري��اض �ي��ة
التابعة ل �ل��وزارة س�ب��اق الضاحية
امل � � ��درس � � ��ي ،وذل� � � ��ك ع� �ن ��د ال� �س ��اع ��ة
ال� �ت ��اس� �ع ��ة م � ��ن ص � �ب� ��اح غ� � � ٍ�د ع �ل��ى
اوت� � ��وس � � �ت� � ��راد ع �ي��ن امل� ��ري � �س� ��ة ف��ي
االتجاهني ،على أن ُي ّ
توج الفائزين
دياب ويرق فور انتهاء السباق.

أفقيا

 -1مدينة أميركية عاصمة والية نيڤادا –  -2مدينة في الكويت هي مقر شركة نفط الكويت
ح�ي��ث ت��وج��د فيها امل�ك��ات��ب الرئيسية للشركة – م��ن ك�ب��ار اآلل�ه��ة ع�ن��د امل�ص��ري�ين –  -3في
القميص – بواسطتي – ليل مظلم –  -4فريق غنائي سويدي معتزل – قبض وجمع الزهور
– بلوغ السفينة امليناء –  -5جزيرة أندونيسية – أحد أبناء نوح كما جاء في التوراة – -6
تونسية شهيرة – نقيض شبع – ّ -7
ّ
ألح عليه – ولد الفأرة أو األرنب –  -8شربة من
مطربة
لصحة حبيب أو محتفى به – ّ
ّ
حك وأزال ّ– زجر الولد لتحقيق الطلب
الخمر يشربها الرجل
ّ
الحر كأنه ماء تنعكس فيه البيوت
–  -9راحة اليد – ما ُيشاهد نصف النهار من اشتداد
ّ
األيوبيني في مصر وزوج شجرة ّ
الدر من آثاره قلعة الروضة
واألشجار – خصب –  -10ملك

عموديًا
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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.

 -1اإلسم الالتيني ملدينة الدار البيضاء –  -2عاصمة عربية – غير ظاهر –  -3جرذ باألجنبية
جر وجذب – يفتح ُ
– الفوالذ – ّ -4
ويباعد بني رجليه – شتم ولعن –  -5ملعان البرق في أيام
الشتاء – مقاتلة ومنازلة بني دولتني –  -6مثل ونظير – ملس أو طرف من الجنون – مؤنث
حمار –  -7صفة ُتطلق على كل شخص ّ
ّ
النبوية – نعم – أغلظ أوتار العود –
تحدر من الساللة
 -8أسطول ضخم ال ُيقهر أرسله ملك اسبانيا فيليب الثاني لغزو انكلترا فأغرقته العواصف
–  -9من الحبوب – جيش كثير –  -10ذكر النحل – أمكنة مرتفعة في الجبال

مشاهير

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

1

 -1جول رويتر –  -2انتيل – كوبا –  -3كد – الهند –  -4شهريار – رغي –  -5يومي – بر – ال –  -6رك
– روتشدال –  -7هامت – مدح –  -8كبت – ضنك – شر –  -9سلم – حلف –  -10بطرس األكبر

عموديًا

 -1جاك شيراك –  -2وندهوك – بسط – ّ -3
لت – رم – هتلر –  -4ريفييرا – مس –  -5ول – ومض
–  -6إربت تنحل –  -7تكل – رش – كأل –  -8روهر – دم – فك –  -9بنغالدش –  -10وادي الحرير

إعداد
نعوم
مسعود

2
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1388
7
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10

11

ّ
المصرفية
بمراسالته مع
إشتهر�االت
�.)1949ن ال �م �ج�
(�-1862دي��د م�
مصرف��ي ال �ع�
فيم�ل��ت
بريطانيا�ن ع�
لملك�ن ال�ب�ح��ري�
األعلى�رة م�
الممثلوش��اع�
أدي �ب��ة
ً
الحاسوب .عضو في أسرة
العالمية األولى
على برامج
الحرب
للتدريب
علي خالل
عبربنالعالم
حسين
مركزا
وأسستمكة
شريف
ّ
وظفر ■
نجاحسهل
= 11+4+9
= 3+2+1
أحزان ■
اآلنسة ■
= 7+10+5+1
 =■5+10+4+8+7+6خالف
طائر حسن الصوت
والكتاب
= 3+8+2+6
األدباء
 = 9+11عملة آسيوية
الفهم
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