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كرة الصاالت

السباحة

الصداقة الفائز
على الجيش ينتزع الصدارة

 7أرقام قياسية في بطولة لبنان للسباحة
ُس ّجلت  7أرقام قياسية في بطولة
لبنان العامة للفئات العمرية في
السباحة ل�ح��وض  50م�ت�رًا ،والتي
استضافها نادي الرمال بمشاركة
 385سباحًا وسباحة ينتمون الى
 25ناديًا.
ف ��ي ف �ئ��ة االح� � ��داث  9 – 8س �ن��وات،
اح�ت��ل ع�ن��د ال��ذك��ور ،اح�م��د الشهال
(الس س��ال�ي�ن��اس) امل��رك��ز األول في
 50مترًا حرة بـ  35:58ثانية .أما في
الـ  100متر ظهرًا ،فقد فاز الكسندر
فخري (الجمهور) بـ  1:39:40دقيقة.
وعند االطفال  11 – 10سنة ،حقق
س �ي �م��ون ال ��دوي �ه ��ي (اك ��وام ��اري �ن ��ا)
رق �م��ًا ق�ي��اس�ي��ًا ف��ي  50م �ت �رًا ح ��رة بـ
 31:05ث .وف��ي  100متر ظهرًا ،فاز
جاد حرب بـ  1:22:79د.
وع�ن��د ال�ص�غ��ار  13 – 12س�ن��ة ،ف��از
م �ح �م��ود ج �م �ع��ة (ف� ��ورب� ��ي) ف ��ي 50
مترًا حرة بـ  28:73ث .وفي  100متر
ظهرًا ،ف��از ف��ؤاد دعبول (ال��رم��ال) بـ
 1:20:20د.
وعند الصبيان  15 – 14سنة ،وفي
 50مترًا حرة ،فاز انطوني صعيبي
(الرمال) بـ  26:77ث .وفي  400متر
ّ
متنوع ،فاز نيقوال بخعازي
فردي
(الجمهور) بـ  5:29:93د.
ول � � ��دى ال� �ف� �ت� �ي ��ان  17 – 16س �ن��ة،
ف ��از ش��ارل��ي س�لام��ة (أك��وام��اري �ن��ا)

ب � �ـ  25:71ث ،ف� ��ي  50م� �ت� �رًا ح� ��رة.
وف ��ي  400م�ت��ر ف ��ردي م �ت �ن��وع ،ف��از
انطوني غصن (رمال) بـ  5:09:39د.
وفي  100متر ظهرًا ،فاز أالن داغر
(الجمهور) بـ  1:06:17د.
ام��ا ف��ي فئة ال��رج��ال ف��وق  18سنة،
وف ��ي  50م �ت �رًا ح � ��رة ،ف ��از م�ح�م��ود

دع�ب��ول (ال��رم��ال) ب�ـ  25:56ث .وفي
 400متر ف��ردي متنوع ،فاز مارون
واك��د (رم ��ال) ب�ـ  4:59:55د ،محققًا
رقمًا قياسيًا .وفي  100متر ظهرًا،
فاز واكد ايضًا بـ  1:05:31د.
ام��ا ل��دى الحديثات  9 – 8سنوات،
وفي  50مترًا حرة ،فازت كريستال

جينيفر رزق الله في سباق  100متر ظهرًا (سركيس يرتسيان)

اخبار رياضية
اليوم نهائي
كأس التحدي

ف�غ��ال��ي (اك��وام��اري �ن��ا) ب �ـ  36:58ث.
وف ��ي  100م�ت��ر ظ �ه �رًا ،ف ��ازت س��ارة
عبد الباقي (النجاح) بـ  1:37:88ث.
وعند الطفالت  11 – 10سنة ،وفي
 50م �ت �رًا ح� ��رة ،ف �ق��د ف� ��ازت ري�ب�ي�ك��ا
م��زه��ر (أك ��وام ��اري� �ن ��ا) ب �ـ  31:27ث.
وف ��ي  100م�ت��ر ظ �ه �رًا ،ف ��ازت غ��اي��ل
غصن (الرمال) بـ  1:29:17د.
ول� ��دى ال �ص �غ �ي��رات  13 – 12س�ن��ة،
وفي  50مترًا حرة ،فازت ليا بسام
(ال �ج��زي��رة) ب �ـ  31:41ث .وف ��ي 100
م �ت��ر ظ� �ه� �رًا ،ف � ��ازت ه �ب��ة ال��دوي �ه��ي
(أكوامارينا) بـ  1:17:97د.
وع� �ن ��د ال �ص �ب ��اي ��ا  15 – 14س �ن��ة،
وف� ��ي  50م �ت �رًا ح � ��رة ،ف � ��ازت س ��ارة
الخطيب (النجاح) بـ  28:27ثانية
(رق� � � ��م ق � �ي� ��اس� ��ي) .وف� � ��ي  400م �ت��ر
متنوعة ،ف��ازت غابرييال الدويهي
(اك ��وام ��اري� �ن ��ا) ب� �ـ  5:24:91د (رق ��م
ق� �ي ��اس ��ي) .وف � ��ي  100م �ت ��ر ظ �ه �رًا،
ف��ازت الخطيب ايضًا بـ  1:14:02د.
وفي البدل  100 × 4مترًا ح��رة ،فاز
اكوامارينا بـ  4:37:07دقائق (رقم
قياسي) .وف��ي  50مترًا ح��رة ،فازت
جينيفر رزق الله (الرمال) بـ 29:33
ث .وفي  400متر متنوعة ،فازت لني
بيطار (ال��رم��ال) بـ  6:06:14د .وفي
 100م�ت��ر ظ �ه �رًا ،ف ��ازت رزق ال �ل��ه بـ
 1:12:20د (رقم قياسي).

حسم الصداقة حامل اللقب قمة املرحلة الثامنة في
الدوري اللبناني لكرة القدم للصاالت ،بتغلبه على
ضيفه الجيش اللبناني  .1-3سجل للصداقة كامل
الياس وكريم ابو زيد والصربي بوريس سيزمار،
وللجيش محمد ابو زيد.
وب�ه��ذا ال�ف��وز ارت�ق��ى ال�ص��داق��ة ال��ى ص��دارة الترتيب
ال � �ع ��ام ب��رص �ي��د  19ن �ق �ط��ة وب � �ف� ��ارق االه� � � ��داف ع��ن
ال�ج�ي��ش ،اال ان��ه ي�م�ل��ك م �ب��اراة م��ؤج�ل��ة م��ن امل��رح�ل��ة
السادسة مع جامعة القديس يوسف.
واستعاد بنك بيروت الثالث ت��وازن��ه بعد سقوطه
�وز
ف ��ي امل��رح �ل��ة امل��اض �ي��ة ام � ��ام ال �ج �ي��ش ،ف �ع ��اد ب �ف� ٍ
سهل م��ن مجمع الرئيس نبيه ب��ري ،على مضيفه
ال�ح�ل��وس�ي��ة ص��اح��ب االخ �ي��ر بنتيجة  .3-10سجل
ل�ل�ف��ائ��ز ع�ل��ي ط�ن�ي��ش ( )2وال �ب��رازي �ل��ي رودول � ��ف دا
ك��وس�ت��ا ( )2وس��ام��ر رس�ل�ان ( )3وط��ون��ي ض��وم��ط
واحمد خير الدين وايلي بيطار ،وللخاسر عبدالله
الدبس وحسني نصرالله ورشاد غساني.
بدوره ،عاد فريق جامعة القديس يوسف للمنافسة
على اح��د م��راك��ز املقدمة ب�ف��وزه ال�لاف��ت على ملعبه
على ضيفه بلدية الغبيري  .3-6سجل ل�لأول علي
ضاهر ( )2وميشال متى وان��دري��ه ن��ادر ( )2وج��اد
خيرالله ،وللثاني محمد عالمة (.)3
كذلك ،فاز الجامعة االميركية للعلوم والتكنولوجيا
ع�ل��ى ب�ل��دي��ة ح ��ارة ح��ري��ك  ،6-11وال �ش��وي �ف��ات على
ال��رب �ي��ع  ،2-5ب�ي�ن�م��ا ت �ع��ادل ط��راب �ل��س ال�ف�ي�ح��اء مع
الجامعة االميركية للثقافة والتعليم .1-1
(االخبار)

استراحة
41 75 01 0 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 5 1 0

ي�س�ت�ض�ي��ف م�ل�ع��ب ال �ع �ه��د ،ال �ي��وم،
ال�س��اع��ة  ،15.30امل �ب��اراة النهائية
ملسابقة كأس التحدي األولى لكرة
ال� �ق ��دم ،وال �ت ��ي ت �ج�م��ع ب�ي�ن ف��ري�ق��ي
ال� �ت� �ض ��ام ��ن ص � ��ور واالج� �ت� �م ��اع ��ي.
وك � � � � ��ان االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي ق � � ��د أخ � � ��رج
األنصار في الدور نصف النهائي
ب � �ف� ��وزه ع �ل �ي��ه  ،0-1ب �ي �ن �م��ا ت��أه��ل
ال� �ت� �ض ��ام ��ن ع� �ل ��ى ح� �س ��اب ال� �س�ل�ام
زغرتا بفوزه .1-2

لقب الشطرنج الخاطف
لألنصار
أح ��رز ن ��ادي األن �ص��ار ل�ق��ب بطولة
األندية للشطرنج الخاطف بفوزه
ب�ج�م�ي��ع م �ب��اري��ات��ه ال �س �ب��ع ،بينما
ج��اء ن��ادي ب�ي��روت للتنمية ثانيًا،
والفرير فرن الشباك ثالثًا.
وش � � � � � � ��ارك ف� � � ��ي ال� � �ب� � �ط � ��ول � ��ة ال � �ت� ��ي
اس� �ت� �ض ��اف� �ه ��ا ن � � � ��ادي م � � ��ار روك� � ��ز
القليعات  14ناديًا.
وق� � � ��اد ال � �ف� ��ري� ��ق ال � �ف� ��ائ� ��ز األس � �ت� ��اذ
ال� ��دول� ��ي ف� � ��ادي ع� �ي ��د ،إل � ��ى ج��ان��ب
ط��ون��ي قسيس وع�م��رو ال�ج��اوي��ش
وع �ب ��د ال �ع��زي��ز امل �ح �م��ود وم � ��روان
نصار.

اختتام بطولة
لبنان لكرة الطاولة
اخ� �ت� �ت� �م ��ت ب � �ط ��ول ��ة ل � �ب � �ن ��ان ل� �ك ��رة
الطاولة التي نظمها اتحاد اللعبة
ع �ل��ى ط � ��اوالت ن� ��ادي م ��ون الس ��ال،
ب�م�س��اب�ق��ة زوج ��ي ال�ن��اش�ئ�ين ال�ت��ي
أس � �ف� ��رت ع� ��ن ف � ��وز م �ح �م��د ف�ح��ص
(ال �ب��راع��م ال�ن�ب�ط�ي��ة) ورال� ��ف ه�م��در
(بلو ستارز) باللقب على حساب
كامل أخضر وباسل حرب (البراعم
النبطية) بنتيجة .0-3
وف��ي فئة زوج��ي ال�ن��اش�ئ��ات ،ف��ازت
ب��ات��ري �س �ي��ا ح �م �ص��ي (ال �ج �م �ه��ور)
وم�ي�ش�ل�ين ح�ن��ا (األدب وال��ري��اض��ة
ك �ف��رش �ي �م��ا) ع �ل��ى ال �ش �ق �ي �ق �ت�ين آن��ا
م��اري��ا ون�ي�ن��ا م��ارك �ي��ري��ان (ش�ب��اب
الفوار) بنتيجة .2-3
(األخبار)

أفقيا

ّ
تلقب ببالد الشمس – عبودية –  -2سياسي روسي راحل ومن رجال الثورة
-1دولة آسيوية
ُيعتبر املؤسس الحقيقي لإلتحاد السوفياتي – قطع من الثوب –  -3باليا وتجارب – مسألة
أو مشكلة أو دعوى –  -4ثرثار أو من ُي ّ
حدث الناس بأقوال اآلخرين فيهم لإلفساد وإيقاع
الفتنة بينهم – راية وبيرق –  -5سياسي ورئيس جمهورية إندونيسي راحل – مرتفع من
متعلم – بريق وملعان – ّ -7
ّ
تهيأ للحملة في الحرب – باطن الكتف
األرض –  -6جاهل وغير
ُ
– ثبت في موضعه –  -8مدينة فرنسية – طبيب –  -9إستعمل من الثياب وغيرها ما يفتخر
به – الخندق املحفور في األرض –  -10من سهول لبنان

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.

ّ
ُ
 -1عاصمة ال �ب��اراغ��واي ت�ع��د م��ن أق��دم م��دن أم�ي��رك��ا الجنوبية –  -2سحق ودق وف� ّ�ت – رخو
باألجنبية – مدينة تونسية –  -3ماركة آالت موسيقية معروفة – غربل الدقيق –  -4مدينة
ْ
وظن – للتعريف –  -6حرف نصب – ّ
ألح عليه باملسألة
تونسية –  -5ظرف بمعنى وسط – شك
ّ
ّ
أو وبخ بالكالم – تلميذ مدرسة –  -7أفئدة – هرس ودق أشد الدق –  -8عملية تحويل الطعام
ف��ي امل�ع��دة – بلدة لبنانية بقضاء ص��ور –  -9إلهي وخالقي – ذك��ر امل��اع��ز – إل��ه الشمس عند
املصريينّ –  -10مسجد في القدس ّ
شيده عبد امللك بن م��روان ف��وق صخرة امل�ع��راج وه��و من
روائع فن البناء والزخرفة اإلسالميني

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ُ ُ
وب – ملف – ّ -4
 -1صفارة الخطر –  -2دهوك – ديجون –  -3قد – ّ
عدونا – ا ا –  -5ام – النلنل – -6
ّ
تنور –  -9ان – نمس – أما –  -10مجلس ّ
الرازي – ّ -7
النواب
حمال – هر – رض –  -8لبنان –
عموديًا
ّ
 -1صدقة – أحالم –  -2فهد – املبنج –  -3او – عمران –  -4ركود – األنس –  -5بواز – نما –  -6إد –
ّ
نليه – سل –  -7ليمان – رت –  -8خجل – لي – ناو –  -9طوفان – روما –  -10رن  -اإلضراب

حل الشبكة 1509

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1510
7

8

9

10

11

ّ
أهم
بمراسالته مع
مجموعة من
إشتهر
.)1949أنتج
اللبنانية
(-1862
فيلملي
شركةمصر
بريطانيا في
لبناني مالك
ومنتج لملك
الممثل األعلى
مخرج
المدبلجة ُ
األولى العربي .يمتلك قناة
العالمية العالم
الدبلجة في
الحرب
خاللرائد
عليعتبر
وي
المسلسالتحسين بن
شريف مكة
حسن الصوت ■  = 7+10+5+1أحزان ■  = 11+4+9سهل
«هي»
طائر
العربية
= 3+8+2+6
المرأة
 = 7+2+1+4+5صحراء في فلسطين ■  = 11+3+10+9غفور ■  = 6+8للندبة
الفهم

حل الشبكة الماضية :جون لوجي بيرد

