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الكرة اآلسيوية

مؤتمر

األنصار إلى أربيل اليوم

الوزراء العرب يقررون ويدعمون ويدينون
الحاضرين ّ
غيروا القرار وتراجعوا
عن البدل امل��ادي .وه��و أم��ر مخالف
ل� �ل� �ق ��ان ��ون وال ي� ��رض� ��ى ب � ��ه ب �س �م��ة
وفواز ،وخصوصًا أنها ليست املرة
األول��ى التي يتم فيها تغيير أم��ور
يتم االتفاق عليها.
ف �ب �ع��د ل� �ق ��اء ال �ش��ان �ف �ي��ل وال �ح �ك �م��ة
وال � � ��ذي ات� �خ ��ذ ف �ي��ه ق� � ��رار ب �ت��وق �ي��ف
ج�م�ه��ور ال�ش��ان�ف�ي��ل م �ب��اراة واح ��دة،
وف� �ق ��ًا ل �ل �م ��ادة  ،149ج� ��رى إض��اف��ة
ع �ب��ارة ب�ع��د ات �ف��اق ال �ف��ري �ق�ين ،علمًا
ب��أن �ه��ا ل ��م ت��ذك��ر ف ��ي ق � ��رار االت �ح��اد
بحضور األعضاء.
ه � ��ي م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن ال� � �ت� � �ج � ��اوزات
دف �ع��ت ب�ع�ض��وي��ن م��ن االت �ح ��اد ال��ى
االعتكاف بحضور زميل لهما هو
تمتم ج ��ارودي ال��ذي يدعمهما من
دون أن ي�ش��ارك�ه�م��ا ال �ق��رار ح��رص��ًا
ع�ل��ى م�ص�ل�ح��ة ن��ادي��ه ال ��ذي يسعى
إلى إحراز اللقب ،من دون أن يعني
ذل��ك أن��ه ي��واف��ق على ك��ل م��ا يحصل
ف��ي االت �ح��اد .اع�ت�ك��اف ع�ض��وي��ن قد
ي��رت�ف��ع ه ��ذا األس �ب��وع م��ع ك�ل�ام عن
اع �ت �ك��اف ق ��د ي �ك��ون م ��رك ��زه منطقة
ج�ب�ي��ل ،دون أن ي�ك��ون ه�ن��اك تأكيد
ع�ل��ى ذل ��ك ب��ان�ت�ظ��ار خ ��روج أع�ض��اء
أكثر من اتحاد «جمهورية املوز».

أخبار رياضية
البوشرية في املركز 12

اختتمت أم��س في فندق فينيسيا
الدورة الـ  36ملجلس وزراء الشباب
والرياضة ،وسط إجماع على دعم
لبنان على الصعد كافة .وفي أبرز
التوصيات:
 وض� ��ع اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل�لأن�ش�ط��ةال�ش�ب��اب�ي��ة لخمس س �ن��وات اب �ت� ً
�داء
م � ��ن ع� � ��ام  - .2014دع� � ��م ال �ش �ع��ب
ال �س��وري ف��ي م�خ�ي�م��ات ال�لاج�ئ�ين.
 إق��ام��ة م�ه��رج��ان ال�ش�ب��اب العربيم ��رة ك ��ل س �ن �ت�ين - .ت�ش�ك�ي��ل ف��ري��ق
ع � �م� ��ل م� �ص� �غ ��ر ب� ��رئ� ��اس� ��ة ي ��ون ��س
ال �ج��وه��ري (امل� �غ ��رب) ،ي�ض��م حسن
ش� � ��رارة (ل� �ب� �ن ��ان) ،ج �م ��ال ح �م��ادي
(اإلم��ارات) ،عبد الرحمن الهاجري
(ق� �ط ��ر) ،ل��وض��ع الئ �ح��ة ل�لأن�ش�ط��ة
ال �ش �ب��اب �ي��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة اب � � �ت � � ً
�داء م��ن
ع ��ام  - .2014امل��واف �ق��ة ع�ل��ى إق��ام��ة
ماراتون «القدس الدولي» في دولة
فلسطني عام  ،2013وإدانة سلطات
االحتالل اإلسرائيلي لتنظيمها ما
يسمى «م ��ارات ��ون ال �ق��دس ،»2013
ف��ي م��دي�ن��ة ال �ق��دس امل�ح�ت�ل��ة - ،رف��ع
ال� ��دع� ��م ال� �س� �ن ��وي امل � �ق� ��رر الت� �ح ��اد
اللجان األوملبية الوطنية العربية
إلى  100ألف دوالر ،لصرفها على
االت� �ح ��ادات ال�ت��اب�ع��ة ل ��ه - .امل��واف�ق��ة
على إقامة دورة تدريب للقيادات

ال ��ري ��اض �ي ��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �ش ��اب ��ة م��ن
ذوي اإلع ��اق ��ة ف ��ي دول � ��ة فلسطني
ع ��ام  - .2013امل��واف �ق��ة ع�ل��ى إق��ام��ة
دورة مختصة لتفعيل دور اإلعالم
ال� ��ري� ��اض� ��ي ف� ��ي دع � ��م االس �ت �ث �م��ار
وال �ت �س��وي��ق ال��ري��اض��ي ف��ي ال��وط��ن
العربي ،وذل��ك خالل عام  2013في
األردن - .امل��واف�ق��ة على رف��ع رس��وم

الوزير كرامي س

ت� �غ ��ادر ال� �ي ��وم االث� �ن�ي�ن ب �ع �ث��ة ف ��ري ��ق األن �ص ��ار
م �ت��وج �ه��ة ال� ��ى أرب� �ي ��ل ل �ل �ق��اء ف��ري��ق أرب� �ي ��ل في
امل �ب��اراة ال�س��ادس��ة ،ضمن تصفيات املجموعة
الثانية من كأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وض�م��ت البعثة  29الع�ب��ًا وإداري� ��ًا إض��اف��ة ال��ى
وف ��د م��راف��ق ض��م ال��رئ �ي��س ن�ب�ي��ل ب ��در واألم�ي�ن
العام وض��اح الصادق الى الزميل ع��ارف حرب
واملصور عباس حايك من قناة الجديد .ويغيب
ع ��ن ال�ت�ش�ك�ي�ل��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ت��ي س�ت�ل�ع��ب في
غد األربعاء الغاني ويسدوم بسبب
اللقاء بعد ٍ
اإلص��اب��ة ،إض��اف��ة ال��ى البرازيلي مارسيلو ،ما
يعني أن الالعب البرازيلي راموس سيكون هو
األجنبي الوحيد في صفوف التشكيلة ،إضافة
الى األسماء اللبنانية الرئيسية.
ويحتاج األنصار الى الفوز على أربيل شرط أن
يخسر فريق فنجاء العماني أم��ام األهلي تعز
أو يتعادل ،لكون الفريقني متعادلني بالنقاط
وي� �ت� �ف ��وق ال� �ف ��ري ��ق ال �ع �م��ان��ي ف ��ي امل ��واج� �ه ��ات
املباشرة ،إذ إن اللقاء ال��ذي جمع الفريقني في
ع �م��ان ع�ل��ى اس �ت��اد ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس انتهى
ب �ف��وز ف �ن �ج��اء ب��أرب �ع��ة أه � ��داف ن�ظ�ي�ف��ة  .وم�م��ا
يعطي األفضلية للفريق العماني ف��ي التأهل
هو ضعف إمكانات فريق األهلي تعز اليمني
الذي لم يحصد الى اآلن أي نقطة في مواجهاته
الخمس ال�س��اب�ق��ة .ويعتقد امل��دي��ر الفني مالك
حسون بأن كل شيء في عالم كرة القدم جائز،
إذ إن األنصار ذاهب الى أربيل من أجل تحقيق
الفوز على أم��ل أن يخسر الفريق العماني من
ف��ري��ق األه �ل��ي ،م��ع العلم ب��أن ه��ذا األم��ر صعب
جدًا حصوله ولكنه ليس باملستحيل.

االش � � �ت� � ��راك إل� � ��ى  100دوالر ل�ك��ل
مشارك عن اليوم الواحد في الدورة
ال �ع��رب �ي��ة ال� � �ـ 13ال �ت��ي يستضيفها
ل �ب �ن��ان م ��ن  30آب إل � ��ى 13أي � �ل ��ول
 - .2015املوافقة على طلب الهيئة
العامة لرعاية الشباب والرياضة
في دولة اإلمارات العربية املتحدة،
تقديم عرض لتنظيم دورة األندية
ال �ع��رب �ي��ة ل �ل �س �ي��دات ف ��ي ال �ش��ارق��ة
ع� ��ام  - .2014ب ��رق �ي ��ات ش �ك��ر إل��ى
رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان ،ورئ�ي��س مجلس ال�ن��واب
ن � �ب � �ي� ��ه ب � � � � ��ري ،ورئ� � � �ي � � ��س م �ج �ل��س
الوزراء املكلف تمام سالم - .تقديم
ال� �ش� �ك ��ر ل �ل �ج �م �ه��وري��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة
ع �ل��ى اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا ال � � ��دورة ال � �ـ36
ملجلس وزراء ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
ال� � �ع � ��رب وال� � � � � � ��دورة ال � � � � �ـ 56مل �ك �ت �ب��ه
ال�ت�ن�ف�ي��ذي وال� � ��دورة ال � �ـ 33ملجلس
إدارة الصندوق العربي لألنشطة
الشبابية والرياضية واجتماعات
اللجنة الفنية الرياضية املعاونة
واللجنة املالية املعاونة للمجلس،
وك� � � ��ذل� � � ��ك إل � � � � ��ى وزي � � � � � ��ر ال � �ش � �ب� ��اب
وال� ��ري� ��اض� ��ة ف �ي �ص��ل ع �م ��ر ك ��رام ��ي
وم�ع��اون�ي��ه على الجهد ال��ذي بذل
خالل اجتماعات املجلس واملكتب
التنفيذي واللجان الفنية.

استراحة
41 7400 1 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 4 0 1

ّ
اح �ت��ل ف��ري��ق الشبيبة ال�ب��وش��ري��ة بطل
لبنان في الكرة الطائرة املركز الثاني
ع �ش��ر ف ��ي ب �ط��ول��ة األن� ��دي� ��ة اآلس �ي��وي��ة
التي استضافتها العاصمة االيرانية
ط �ه��ران .ف�ف��ي م �ب��اراة ت�ح��دي��د امل��رك��زي��ن
الحادي عشر والثاني عشر ،فاز فريق
أوزب��اك �س �ت��ان ع �ل��ى ال �ف��ري��ق ال�ل�ب�ن��ان��ي
)27-25()17-25()16-25()25-21( 2 - 3
( .)17-19وض �م��ن ال �ب �ط��ول��ة امل�ح�ل�ي��ة،
ت�ق��دم ال��زه��راء على ضيفه ب�لاط 0 – 1
ضمن سلسلة الدور نصف النهائي من
بطولة لبنان في الكرة الطائرة ،بفوزه
عليه . )21 – 25 ،23 – 25 ،23 – 25( 0 – 3

األدب والرياضة يتصدر بطولة
لبنان للسيدات
انطلقت بطولة لبنان لفرق السيدات في
ك��رة الطاولة على ط��اوالت ن��ادي امل��ون
السال ألندية الدرجة األول��ى بمشاركة
ثمانية فرق .وجاءت نتائج اليوم األول
كاآلتي :فازت سيدات األدب والرياضة
كفرشيما على سيدات مجمع الحريري
صيدا  1 - 3وعلى سيدات بالط .0 - 3
وف ��ازت س�ي��دات انترانيك ب�ي��روت على
س�ي��دات مجمع ال�ح��ري��ري ص�ي��دا 2 - 3
وعلى سيدات بالط  .0 - 3فازت سيدات
هومنتمن ب �ي��روت (ب�ط��ل ل�ب�ن��ان) على
س �ي ��دات ال� �ل ��واء ص �ي��دا  ،0 – 3وف ��ازت
سيدات نادي شباب الفوار على سيدات
ال �ل��واء ص�ي��دا  .1 - 3وم��ع نهاية اليوم
األول ت �ص� ّ�در ن ��ادي األدب وال��ري��اض��ة
(كفرشيما) الترتيب.

املرحلة األولى من الكارتنغ
ّ
ن ��ظ ��م ال � �ن� ��ادي ال �ل �ب �ن��ان��ي ل �ل �س �ي��ارات
والسياحة املرحلة األول��ى م��ن بطولة
ل�ب�ن��ان ف��ي ال�ك��ارت�ن��غ ل�ع��ام  2013على
حلبة «بت ستوب».
وفي النتائج:
ف�ئ��ة  15-12س �ن��ة -1 :م��ات�ي��اس نجيم:
 16,35,54دق � �ي � �ق ��ة -2 ،ك��ري �س �ت��وف��ر
ن �ج �ي��م16,38,20 :د -3 ،ك��ري �س �ت��وف
رزق16,41,12 :د -4 ،ك � ��ارل خ �ض��را:
16,52,86د -5 ،راشد غانم17,00,45 :د.
ف �ئ��ة  17-15س �ن��ة -1 :م��اي �ك��ل ب��ات��ري��ك
ع ��ازار17,52,65 :د -2 ،ب��ات��ري��ك نجيم:
18,01,88د -3 ،كارل مسعد18,04,67 :د.

أفقيا

 -1رئيس جمهورية لبناني راح��ل –  -2من الطيور – طاغية وحاكم عسكري وأمبراطور
أمبراطورية أفريقيا الوسطى حتى اإلطاحة به عام  -3 – 1979وخيم – لقب شرف أجنبي
–  -4عفيف ومستقيم – مدينة سويسرية –  -5والد – فضاء – ضحك الرجل في الباطل – -6
عملة إيطالية قبل الوحدة اإلقتصادية األوروبية – مسرحية لشكسبير –  -7موضع هبوط
ّ
باملسرات
مياه النهر العظيم – مدينة يونانية في مقدونيا –  -8قضى حياة كريمة حافلة
– من الحبوب –  -9غصن ل�ّي�نّ وناعم – م��ارش��ال فرنسي ق��اد جيوش الحلفاء ال��ى النصر
النهائي في الحرب العاملية األولى –  -10ممثلة وراقصة شرقية مصرية راحلة

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.

 -1أوزان الشعر العربي حسب علم العروض وهي ستة عشر –  -2إستنكر ون� ّ�دد بالحادث
– حاكم روماني زمن السيد املسيح –  -3ضد يخشن – قلعة اإلستقالل اللبناني الشهيرة –
 -4صفة تعطى لسائل سريع اإللتصاق في األصابع كالعسل – أغلظ أوت��ار العود –  -5أحد
ُ
شهور السنة – نهار وليل –  -6عاصمة أفريقية – آل��ة م��ن معدن تستعمل للثمار القاسية
القشرة كالجوز واللوز – ّ -7
ألح في البيع – أبله بالعامية –  -8قائد أميركي هزم اليابان في
املحيط الهادي خالل الحرب العاملية الثانية وبعدها ّ
حذر القيادة األميركية من مخاطرغزو
فييتنام– ثغر –  -9يجعله يسير وفق خطة متقنة – والية أميركية –  -10لون أزرق سماوي
– شركة نفط ّ
عاملية

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1روبي – لحود –  -2يانصيب – سمن –  -3او – بل – بندا –  -4فرن – ّ
مج –  -5طبقات – ّ
كب
ّ
–  -6هامر – جوروا –  -7ديار بكر –  -8حر – كور – هرع –  -9روميو – مل –  -10سليم اللوزي

عموديًا

ّ
 -1رياض طه – حبس –  -2واو – بادر –  -3بن – ّ
يصب – اراكوم –  -5يلفت – روما
رقمي – ري – -4
–  -6لب – جبريل –  -7بنكوك – ول –  -8وسن – ّ
برره – ُ -9دم ُدم – رمز –  -10ناجي العلي
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