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غرب آسيا للصاالت

الكرة اللبنانية

ّ
منتخب ساحل العاج يطلب مباراة ودية مع لبنان
اخ �ت �ت��م م�ن�ت�خ��ب ل �ب �ن��ان ل �ك��رة ال �ق��دم
ت �م��اري �ن��ه ل� �ه ��ذا األس � �ب� ��وع ل �ت �ط��وى
ص � �ف � �ح� ��ة ال � � � �ح� � � ��ارس ال � �ل � �ب � �ن� ��ان� ��ي -
ال � �س ��وي ��دي ع� �ب ��اس ح� �س ��ن م��ؤق �ت��ًا،
وال � � � ��ذي س� �ي� �غ ��ادر ف� �ج ��ر ال �خ �م �ي��س
ال ��ى ال �س��وي��د .ون� ��ال ح �س��ن اع �ج��اب
الجهاز الفني ،لكن الكل أجمع على
أن � ��ه س �ي �ك��ون ح� � ��ارس اض ��اف ��ي ال��ى
ال�ح��راس الباقني ،من دون أن يعني
ذل� ��ك ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن زي � ��اد ال �ص �م��د او
م �ح �م��د ح� �م ��ود أو رب� �ي ��ع ال �ك��اخ��ي.
فالكل متساوون والذي يحدد هوية
الحارسا ل��ذي سيكون أساسيًا هو
املستوى الفني .ول�ف��ت أح��د اعضاء
الجهاز الفني ال��ى أن��ه ال أح��د يمكن
أن ينسى جهود الصمد وأداءه في
امل �ب��اري��ات ال �س��اب �ق��ة ،راف �ض��ًا مقولة
«ك� ��ل ش ��ي ف��رن �ج��ي ب ��رن� �ج ��ي» .وزار
أم��س رئ�ي��س االت �ح��اد ه��اش��م حيدر
ملعب الصفاء حيث تقام التمارين،
وش � ��ارك ف��ي االج �ت �م��اع ال� ��ذي ع�ق��ده
امل��درب ثيو بوكير مع الالعبني قبل
التمرين .ك��ذل��ك حضر رئ�ي��س لجنة
املنتخبات أحمد قمر الدين وعضو
ال �ل �ج �ن��ة ع� ��دن� ��ان ال� �ش ��رق ��ي وع �ض��و
االت �ح��اد ج ��ورج ش��اه�ين .وي �ب��دو أن
مرحلة اإلع ��داد مل �ب��اراة اإلم� ��ارات قد
وض �ع��ت ع�ل��ى ن ��ار ح��ام �ي��ة ،إذ أع�ل��ن
االت �ح��اد أم��س ف��ي تعميمه املوافقة

أخبار رياضية
بطولة األشبال:
أبناء ست وجارية!

على اقامة مباراة ودية مع منتخب
ساحل العاج بكامل نجومه في 17
ك��ان��ون ال �ث��ان��ي ع �ل��ى م�ل�ع��ب ص �ي��دا،

وم� ��ع م�ن�ت�خ��ب ال� �ع ��راق ع �ل��ى ملعب
بلدية طرابلس ف��ي  22م�ن��ه .وتأتي
امل�ب��ارات��ان ضمن املعسكر االع��دادي

بوكير مع العبي املنتخب خالل التمرين أمس (عدنان الحاج علي)

لبنان يواجه قطر غدًا
س�ي�ك��ون امل�ن�ت�خ��ب ال�ق�ط��ري ال�خ�ص��م املقبل
ملنتخب لبنان في نصف نهائي تصفيات
م�ن�ط�ق��ة غ ��رب آس �ي��ا ل �ك��رة ال �ق��دم ل�ل�ص��االت
التي تستضيفها الكويت حتى  16الحالي
وامل��ؤه �ل��ة ال��ى ن�ه��ائ�ي��ات ك��أس آس�ي��ا 2012
ف��ي االم��ارات .وع��رف لبنان هوية منافسه
ف ��ي دور االرب � �ع� ��ة ب �ع��د ان �ت �ه ��اء م �ب��اري��ات
املجموعة االول��ى مساء أم��س ،حيث كانت
ال �ص��دارة ح��ائ��رة ب�ين ق�ط��ر وال �ك��وي��ت ،قبل
ان ي �ح �س��م «ال� �ع� �ن ��اب ��ي» األم� � ��ر ف ��ائ ��زًا 1-2
على اص�ح��اب االرض ،لينهي ال��دور االول
ب��ال�ع�لام��ة ال�ك��ام�ل��ة ب�ح�ص��ده  12ن�ق�ط��ة من
ارب��ع م�ب��اري��ات .أم��ا ال�ك��وي��ت فستقابل في
نصف النهائي املنتخب العراقي الذي كان
ّ
تصدر املجموعة الثانية امام لبنان.
قد
وت � �ق ��ام امل � �ب� ��ارات� ��ان غ � ��دًا ال �خ �م �ي��س ،ح�ي��ث
يلعب لبنان مع قطر عند الساعة الثالثة
بعد الظهر بتوقيت بيروت ،بينما تلتقي
الكويت مع العراق عند السابعة مساء.
وخ� � � ��اض امل� �ن� �ت� �خ ��ب ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي ح �ص �ت�ين
تدريبيتني أمس ،االولى في قاعة اليرموك،
وال�ث��ان�ي��ة ف��ي ق��اع��ة ال �ن��ادي ال�ع��رب��ي ،حيث
اوض � ��ح امل � ��درب االس �ب ��ان ��ي ب ��اك ��و أراوج � ��و
ك �ي �ف �ي��ة ت� � ��دارك ال� �ه� �ف ��وات ال ��دف ��اع �ي ��ة ال �ت��ي
وق��ع بها الع�ب��وه خ�لال اللقاء االخ�ي��ر ام��ام
ّ
ال �ع��راق ،م��رك��زًا اي �ض��ًا ع�ل��ى م �ب��دأ ال�ت�ع��اون
ّ
للحد م��ن خ�ط��ورة ال�لاع�ب�ين امل�ه��رة،
بينهم
لشعوره أنه سيواجه قطر ال الكويت يوم
الخميس.

ملنتخب لبنان في طرابلس .وكشف
ح�ي��در ع��ن ال�ت��وج��ه ال��ى إج ��راء قرعة
خ�لال م �ب��اراة لبنان وس��اح��ل العاج
يفوز فيها ثالثة «متفرجني» برحلة
الى االم��ارات ملشاهدة مباراة لبنان
واإلمارات مع احتمال رفع العدد الى
أك�ث��ر م��ن ذل ��ك .وأش ��ار ح�ي��در ال��ى أن
ّ
منتخب لبنان يتسع للجميع ،ولن
ُي�س�ت�ب�ع��د أي الع ��ب ف ��ي ح ��ال ج��رى
ض� � ّ�م الع �ب�ي�ن م �ح �ت��رف�ين م ��ن ج ��ذور
لبنانية .ورأى أن األمر الوحيد الذي
ي ��ؤدي ال��ى اس�ت�ب�ع��اد أح��د الالعبني
«ه ��و ال �ت �ص��رف غ�ي��ر األخ�ل�اق ��ي .أم��ا
ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى األم� ��ور ال�ف�ن�ي��ة ،فهي
محصورة باملدرب ثيو بوكير».
وي� �ب ��دو أن س �ي��اس��ة دع� ��م امل�ن�ت�خ��ب
ال�ل�ب�ن��ان��ي ال ت�ت��وق��ف ع�ن��د املنتخب
األول ،إذ ق��رر ات �ح��اد اللعبة العمل
على التعاقد مع مدرب أجنبي لتولي
االدارة الفنية ملنتخب لبنان دون 22
ع��ام��ًا وال ��ذي س�ي�ش��ارك ف��ي البطولة
اآلس� �ي ��وي ��ة ال� �ج ��دي ��دة ل�ل�م�ن�ت�خ�ب��ات
ع��ام  ،2013ان�ط�لاق��ًا م��ن تصفياتها
التمهيدية التي ستنطلق في شهر
تموز  ،2012وذل��ك العتبار املنتخب
ال �ج �ي��د ي�ع�ت�ب��ر م �ع �ب �رًا رئ�ي�س�ي��ًا ال��ى
امل �ن �ت �خ��ب ال ��وط� �ن ��ي ،ك �م ��ا ج � ��اء ف��ي
تعميم االتحاد.
(األخبار)
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استغرب أح��د أعضاء اللجنة العليا
لالتحاد اللبناني لكرة القدم طريقة
جدولة التصفيات النهائية لبطولة
ل �ب �ن��ان ل�ل�أش �ب ��ال ،م �ع �ت �ب �رًا أن ه�ن��اك
أب�ن��اء ج��اري��ة وأب�ن��اء س��ت .وج��اء هذا
االمتعاض لكون املجموعة النهائية
لتحديد ب�ط��ل ل�ب�ن��ان ل�لأش�ب��ال تضم
فريقني بيروتيني هما العهد والشباب
ال� �ع ��رب ��ي وف ��ري� �ق�ي�ن ش �م��ال �ي�ي�ن ه�م��ا
ال �س�لام زغ��رت��ا وط��راب �ل��س .وبحسب
البرنامج ،فإن توزيع املالعب لم يراع
م�ب��دأ األرض ال�ح�ي��ادي��ة كملعب سن
الفيل أو ملعب النجمة ،وهذا ال يمت
ال��ى الحيادية بصلة ،إذ إن الفريقني
ال�ش�م��ال�ي�ين س�ي�ت�ك�ب��دان م�غ�ب��ة رح�ل��ة
طويلة من طرابلس الى بيروت عكس
العهد والشباب العربي.

رياضة جامعة اللويزة
أص ��درت دائ ��رة ال��ري��اض��ة ف��ي جامعة
س � �ي ��دة ال � �ل� ��وي� ��زة ب �ي��ان �ه��ا ال �ش �ه��ري
ال� ��ذي ت�ض�م��ن ن �ت��ائ��ج ف ��رق ال�ج��ام�ع��ة
ف ��ي ال � � � ��دورات ال� �ت ��ي ش ��ارك ��ت ف �ي �ه��ا،
ك ��ذل ��ك أق � � � ّ�رت وواف � �ق� ��ت ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م
ع ��دة دورات وامل �ش ��ارك ��ة ف�ي�ه��ا حتى
نهاية هذا الشهر .وفي أبرز النتائج
إحراز املركز االول في دورة الجامعة
االميركية لكرة السلة للرجال ،واملركز
الثالث لدى اإلناث .كذلك أحرز فريق
ال�ل��وي��زة امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ف��ي دورة كرة
القدم ،ولقب كرة الطاولة عبر ميساء
ب�ص�ي�ب��ص ال �ت��ي أح � ��رزت ل �ق��ب دورة
ه��اي �ك��ازي��ان .وأح � ��رزت م�ي��ري�ل�لا علم
لقب السباحة.

لجنة إدارية جديدة لبلوستارز
انتخبت الجمعية العمومية لنادي
ب �ل��وس �ت��ارز ال��ري��اض��ي ل�ج�ن��ة إداري� ��ة
جديدة بالتزكية .وأصبحت اللجنة
االداري� � � ��ة ع �ل��ى ال �ش �ك��ل اآلت� � ��ي :ادي ��ب
ال� �ش ��وي ��ري (رئ� �ي� �س ��ًا) ون ��دي ��م ع �ب��ود
(ن ��ائ �ب ��ًا ل �ل��رئ �ي��س) وح �س �ي��ب ل �ح��ود
(ام� �ي� �ن ��ًا ل �ل �س��ر) وج �ي �س �ي �ك��ا ب�ع�ي�ن��ي
(امينة للصندوق) وكل من كريستني
اس � � ��ود وه � �ن� ��ري ن �ج ��م ول� ��وي� ��س ب ��از
ً
اعضاء مستشارين.

أفقيا

 -1من مسرحيات األخوين رحباني – عاصمة آسيوية –  -2أشهر ملوك الدولة البابلية
إشتهر بشرائعه اإلداري��ة واإلجتماعية –  -3عائلة موسيقي إيطالي راح��ل – قطع البالد
–  -4صوت الرصاص – ماركة مشروبات وعصائر فواكه ‒  -5في الطليعة – نكران الدين
حتى الكفر –  -6ف��يء الشجر – رفيق ال�ش��راب – ح��رف نصب –  -7مدينة ب��وذي��ة مقدسة
ّ
وعاصمة التبت – ما ُيلف عليه الغزل والخيوط أو مكان ترمى فيه النفايات –  -8مدينة
ُ
ّ
في تركمانستان هي اليوم ماري إحتلها أبو مسلم الخراساني في دعوته للعباسيني –
مرتفع من األرض – أنت باألجنبية –  -9أدوات املطبخ – حرف جر –  -10من شهور السنة

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.

 -1إس��م ُع ��رف ب��ه ق��دي�م��ًا امل�ح�ي��ط األط�ل�س��ي –  -2م��ن ش�ه��ور ال�س�ن��ة – ش��رك��ة رع��اي��ة طبية عاملية
سويسرية ‒  -3من الدول العظمى في العالم – حلية كالطوق تلبسه املرأة في زندها أو معصمها
–  -4إحدى الواليات املتحدة األميركية – شحم –  -5حرف نصب – خاصم ّ
أشد الخصومة – من
الفاكهة الصيفية –  -6من ُيعالج املرضى في العيادات أو املستشفيات – ماركة مفاتيح وغاالت
ّ
وتغلب على راكبه –
عاملية –  -7ضمير منفصل – خالف أقبح وأبشع – من األزهار –  -8ثار الخيل
ّ
من تالميذ املسيح حل مكان يهوذا األسخريوطي بعد إنتحاره –  -9مدينة في املكسيك ومنتجع
سياحي عاملي –  -10عائلة جنرال إنكليزي راحل مؤسس الكشفية العاملية

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -1حرب تموز – آر –  -2مونته كارلو – ّ -3
أمد – رامو –  -4راقب – الميا –  -5كنة – أين –  -6ريختر –
شم – الفار – ّ -9
هشم – وفا – ّ -8
قن –  -7وا – ّ
يضم – فرد – سو –  -10السعودية
عموديًا

ّ
ّ
 -1حمار – روسيا –  -2رومانيا – ضل –  -3بندق – شمس –  -4ت ت – بكتهم –  -5مهر – نرش – فو
–  -6وكالة – مارد –  -7زاما – ّ
لدي –  -8رومانوف –  -9ال – ي ي – فاس –  -10روالن غاروس
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