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كرة السلة

رباضة المحركات

اجتماع جديد التحاد السلة
بانتظار القرار

عبدو فغالي يتصدر وحادث يخرج شقيقه
ّ
تصدر عبدو فغالي ومالحه مارك
ح ��داد ع�ل��ى ميتسوبيتشي النسر
اي �ف��و  10ال �ت��رت �ي��ب ال� �ع ��ام امل��وق��ت،
ب��وق��ت ق ��دره  10.42.6دق �ي �ق��ة ،بعد
امل��رح�ل��ة الثانية الخاصة للسرعة
وه��ي مرحلة ب�لاط –ط��ورزي��ا لرالي
ل �ب �ن��ان ال ��دول ��ي ال �س��اب��ع وال �ث�لاث�ين
ال� � ��ذي ي �ن �ظ �م��ه ال � �ن � ��ادي ال �ل �ب �ن��ان��ي
للسيارات والسياحة حتى األح��د.
وال � � ��رال � � ��ي م� � � ��درج ض� �م ��ن امل ��رح� �ل ��ة
الرابعة من بطولة الشرق األوس��ط
ل �ل��رال �ي��ات ل �ل �ع��ام ال � �ج� ��اري ،وي�ب�ل��غ
ط��ول��ه االج �م��ال��ي ،ال� ��ذي ي �ق��ام على
ط��رق��ات م�ع�ب��دة 796.21 ،كلم منها
 245.66كلم مراحل خاصة وعددها
 13مرحلة.
ّ
واح � �ت� ��ل رودري � � � ��ك ال� ��راع� ��ي ون �ب �ي��ه
عبدالله على ميتسوبيتشي النسر
اي �ف��و  9امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ب��وق��ت ق��دره
 11دق �ي �ق��ة و 13ث��ان �ي��ة .وج� ��اء ادي
ابي كرم وجوزيف كميد في املركز
ال �ث��ال��ث ب ��وق ��ت  11.16.02دق �ي �ق��ة.
ّ
يتعرض بطل رالي
وش��اء القدر ان
لبنان  11مرة منها عشر مرات على
ال �ت ��وال ��ي روج� �ي ��ه ف �غ��ال��ي وم�لاح��ه
ج� ��وزي� ��ف م �ط��ر ال � ��ى ح� � ��ادث ب�ع�ي��د

أخبار رياضية
الساتيليتي بطل لبنان
في كرة املاء

ان �ط�لاق �ه �م��ا ف ��ي امل��رح �ل��ة ال�خ��اص��ة
ال �ث ��ان �ي ��ة ج �ع �ل �ه �م��ا ي� �خ ��رج ��ان ع��ن
املسار من دون ان يصابا بأي أذى،
ّ
م �م��ا ش��ك��ل اول � ��ى م �ف��اج��آت ال��رال��ي

ال �ح��ال��ي .وب ��ات ف��ي ح�ك��م امل��ؤك��د ان
يحرز اللقب سائق لم يسبق له ان
ّ
اح��ت��ل امل��رك��ز األول ف��ي ال�ن�س�خ��ات
السابقة لرالي لبنان.

عبدو فغالي على سيارته خالل السباق

اج �ت �م��اع ج��دي��د دع ��ت ال �ي��ه ال �ه �ي �ئ��ة االداري � ��ة
ل�لات�ح��اد اللبناني ل�ك��رة ال�س�ل��ة وسيجمعها
مع رؤساء أندية الدرجة األولى ،عند الساعة
الرابعة من بعد ظهر االثنني في مقر انطوان
شويري «ملناقشة نظام بطولة لبنان ملوسم
 2015 - 204وم ��وض ��وع ال�ل�اع �ب�ي�ن األج��ان��ب
وال ��وق ��وف ع �ل��ى آراء األن ��دي ��ة واق �ت��راح��ات �ه��ا
وال �ط��روح��ات امل �ن��اس �ب��ة ال �ت��ي ت�ض�م��ن ن�ج��اح
البطولة» كما جاء في بيان االتحاد.
وم��ازال الغموض يلف املوقف االت�ح��ادي من
القضية وتحديدًا موقف رئيس االتحاد وليد
نصار الذي ما زال يماطل في اص��دار القرار،
علمًا أن اللجنة االدارية املؤلفة من  14عضوًا
(بعد استقالة نزيه ب��وج��ي) كانت ف��ي صدد
اص ��دار االب �ق��اء ع�ل��ى ع��دد ال�لاع�ب�ين األج��ان��ب
ك�م��ا ه��و ،ل�ك��ن جلسة ال�ث�لاث��اء ل��م تشهد ه��ذا
ال �ق��رار بطلب م��ن ن�ص��ار ال��ذي ي�ب��دو أن��ه ق��دم
وعودًا لألندية برفع العدد الى ثالثة العبني.
وكانت غالبية األعضاء في االتحاد ضد رفع
العدد وهم وليد نصار (تصويته بصوتني)،
ف ��ؤاد ص�ل�ي�ب��ا ،م ��ارون ج �ب��راي��ل ،ف ��ادي ت��اب��ت،
غمراوي.
نادر بسمة ،رامي فواز ،وهادي ّ
ويسود ن��وع من االستياء في تأخر االتحاد
ب��إص��دار ال �ق��رار ح�ي��ث أن األم ��ور ب��دأت تشبه
ما كان يحصل االتحاد السابق من ضبابية
وتمييع لألمور واللهو بالقشور على حساب
قضايا تعتبر مصيرية للعبة.

كما خ��رج��ت ال�س�ي��ارة رق��م  25التي
ي�ق��وده��ا ال�س��ائ��ق امل�خ�ض��رم ناجي
اس� �ط� �ف ��ان وم �ل�اح� ��ه اي� �ل ��ي ق �م��اط��ي
(م ��اري ��و) ،وال �س �ي��ارة رق ��م  28ال�ت��ي
ي�ق��وده��ا ال�س��ائ��ق اي�ل��ي غ��ان��م (زاخ)
ومالحه ماريو عنيد.
وكان السائق روجيه فغالي ومالحه
جوزيف مطر على ميتسوبيتشي
النسر ايفو ّ 10
سجال افضل وقت
في مرحلة «توتال» االستعراضية
ال� �ت ��ي اق �ي �م��ت ف ��ي س ��اع ��ة م �ت��أخ��رة
ّ
م ��ن م �س ��اء ال �ج �م �ع��ة ال �ف ��ائ ��ت.وح ��ل
ع �ب ��دو ف �غ��ال��ي وم� � ��ارك ح � ��داد ع�ل��ى
ميتسوبيتشي النسر ايفو  10في
املركز الثاني بفارق نحو تسع ثوان
ع��ن األول وادي اب��و ك��رم وجوزيف
ك�م�ي��د ع�ل��ى ميتسوبيتشي النسر
اي �ف��و  10امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ب �ف��ارق 16
ثانية عن األول.
وفي اليوم الثالث تنطلق السيارات
ال� �س� �ب ��ت ع� �ن ��د ال � �س ��اع ��ة ال �ت��اس �ع��ة
ص �ب��اح��ًا م ��ن داخ� ��ل م��وق��ف م�ج� ّ�م��ع
ف��ؤاد ش�ه��اب ال��ري��اض��ي ف��ي جونية
بإتجاه مرحلة بالط وخوض ثالث
مراحل خاصة للسرعة يبلغ طولها
 65.46كلم.

استراحة
41 7 09 0 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 7 9 0

أح � ��رز ال �س��ات �ي �ل �ي �ت��ي ل �ق��ب ب�ط��ول��ة
ل �ب �ن��ان ل �ك��رة امل � ��اء ب �ع��د ف � ��وزه في
م � �ب ��ارات ��ه االخ � �ي � ��رة ع �ل ��ى ال ��رم ��ال
بنتيجة  ،14 - 22ضمن البطولة
ال�ت��ي اقيمت على طريقة ال��دوري
م� � � ��ن م � ��رح � � �ل � ��ة واح � � � � � � � � ��دة .س� �ج ��ل
للساتيليتي سيفاك ديميرجيان
( 8اه � � � � ��داف) ،ه� �ش ��ام ال� �ي ��اف ��ي (5
اه��داف) ،نديم غطاس ( 4اه��داف)،
ن �ي �ك ��وال رم� � ��وز (ه � ��دف �ي��ن) ،وع �م��ر
اليافي (هدفني) ،وتشارلي حبشي
(ه ��دف) .ام��ا ال��رم��ال فقد سجل له
ف�ي�ك�ت��ور س��ال��م ( 5اه � ��داف) ،رام��ي
نصار (هدفني) ،ارسني كوزرجيان
(ه��دف�ين) ،ط��ون��ي س�ل��وم (ه��دف�ين)،
روني دياب (هدفني) غسان سلوم
(هدف).

اليوم نهائي الدوري الصيفي
ت��أه��ل ف��ري��ق ال �ج��ام �ع��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
األم�ي��رك�ي��ة جبيل وف��ري��ق «غ��روث
كونستراكشن» الى نهائي الدوري
ال�ل�ب�ن��ان��ي ال�ص�ي�ف��ي ل �ك��رة ال�س�ل��ة،
ال��ذي سيقام ال�س��ادس��ة م��ن مساء
اليوم على ملعب نادي غزير.
فريق جامعة  LAUتخطى ن��ادي
السكة زحلة بصعوبة كبيرة -75
 ،73ف��ي لقاء ك��ان فيه ماتيو ديب
االف �ض��ل ل��دى ال�ف��ائ��ز ب �ـ  15نقطة،
بينما برز ناحية الخاسر ،جيمي
سالم بـ  21نقطة.
وف � � ��ي امل � � �ب � � ��اراة ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ،ت �غ �ل��ب
«غ ��روث» ع�ل��ى «س��ي آي ت��ي ج��ي»
 83-85ب�ع��د ال �ت �م��دي��د ،إث ��ر نهاية
ال��وق��ت األص�ل��ي ب��ال�ت�ع��ادل .76-76
وب��رز من الفائز باتريك بو عبود
ب �ـ  24ن �ق �ط��ة ،وم ��ن ال �خ��اس��ر ك��ارل
سركيس بـ  20نقطة.

برونزية عربية في الشطرنج
ت� ّ�وج��ت ن��ان��ور ارنيليان بميدالية
ب ��رون ��زي ��ة ل �ل �ب �ن��ان ل �ف �ئ��ة دون 10
س � � � �ن � � ��وات ،ف � � ��ي ب � �ط� ��ول� ��ة ال � �ع� ��رب
ال�ف��ردي��ة للشطرنج ل�لان��اث ،التي
اس�ت�ض��اف�ت�ه��ا ال�ع��اص�م��ة االردن �ي��ة
عمان.

أفقيا

 -1أكبر الكواكب الشمسية ي��دور في فلكه  16كوكبًا – ثغر –  -2جامعة مصرية معروفة – مدينة
ّ
في فلسطني على املتوسط فتحها العرب وازدهرت في عهد الجزار –  -3أمور فظيعة – باب عظيم
–  -4أطول أنهر فرنسا يغطي حوضه خمس مساحة البالد – ممسوس ومجنون وخفيف العقل
ّ
تصب نيرانها على ه��دف واح��د –  -6القصر او
–  -5خ� ّ�داع ومحتال – حشد أف��واج م��ن املدفعية
الدار الشامخة املكشوفة الوجه واملعقودة السقف – ضاع وانحرف عن الطريق –  -7عائلة رئيس
جمهورية لبناني سابق – فتح الباب على مصراعيه –  -8وشى – يوافقها ويالئمها –  -9عائلة
رئيس وزراء بريطاني راحل –  -10مطار فرنسي

عموديًا

ّ
جنوبي السودان عاصمتها َملكال –  -2جزيرة إيطالية صغيرة تفصل البندقية
 -1مديرية في
ّ
ّ
العاملي – يبيعه الجزار –  -3جزيرة في جنوب
عن األدرياتيك وتشتهر بمهرجانها السينمائي
الفيليبني – ّ
تهيأ للحملة في الحرب –  -4متشابهان – ّ
بقية حسابي في املصرف –  -5ثمر النخل
– حرف عطف – من الحيوانات املفترسة –  -6أحد متصرفي جبل لبنان بنى جسر الباشا قرب
ّ
سرياني قديم ُيعرف باألبرص –  -8نوع من البطيخ األصفر – بلدة
بيروت –  -7للتأوه – كاتب
ّ
ّ
الشهابيني في القرن السابع عشر –  -9حل العقدة
لبنانية تاريخية بقضاء عاليه ومركز األمراء
– ملع البرق – هدم الحائط –  -10إعالمي لبناني إشتهر ببرنامجه السياسي منذ العام  1990وما
زال حتى اليوم يقدمه بنجاح

أفقيا

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.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1الشيخ – موز –  -2مانديال – في –  -3أرق – اجتماع –  -4لن – فرو – نفق – -5
دكار – جوف –  -6ناي – شب –  -7كوانتس –  -8اب – فرفور –  -9هاون – لو – -10
جورجي جوكوف

عموديًا
ْ
 -1أم الدنيا –  -2الرنكا – بهو –  -3شنق – ايك – آر –  -4يد – فر – ولوج –  -5خيار – ما – ني
–  -6لجوج – نف –  -7مات – واترلو –  -8منف – سف –  -9زفاف – ولو –  -10يعقوب ّ
صروف
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ّ
بريطانيا ّ
الى
بمراسالته مع
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الحب .)1949
بشاعر(-1862
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األعلى لملك
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شاعر
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العالمية
والقاهرة .غنى
خالل الحرب
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