رياضة 29

األربعاء  6آب  2014العدد 2361

الرياضة األولمبية

كرة السلة

تتحرك لفرض قرار رفع عدد األجانب
أندية األولى ّ

ع �ق ��دت أن ��دي ��ة ك� ��رة ال �س �ل��ة ل �ل��درج��ة
األول � � ��ى اج �ت �م��اع��ًا ف ��ي أح� ��د ف �ن��ادق
م��دي �ن��ة ج �ب �ي��ل ،ش � ��ارك ف �ي��ه رؤس� ��اء
وم �م �ث �ل��ون ع ��ن أن� ��دي� ��ة :ال ��ري ��اض ��ي،
الحكمة ،عمشيت ،بيبلوس ،املتحد،
ال� �ش ��ان� �ف� �ي ��ل ،ال � �ت � �ض ��ام ��ن ،ه ��وب ��س،
ال� �ه ��وم� �ن� �ت� �م ��ان وامل� � ��رك� � ��زي� � ��ة ،ح �ي��ث
ج � ��رى ال� � �ت � ��داول ف� ��ي ال �ت �ح �ض �ي��رات
للموسم املقبل ،وانتقاالت الالعبني
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن واس � �ت � �ق� ��دام ال�ل�اع �ب�ي�ن
األجانب ،وكيفية ضبط املصاريف،
وال سيما في ظل األوضاع الصعبة
التي يمر بها لبنان على كل صعيد،
لكن من دون أن يؤثر ذلك في مستوى
اللعبة الشعبية األولى ،وبما يضمن
استمراريتها وقوة بطولتها.
ص � ��درت األن��دي��ة امل�ج�ت�م�ع��ة بيانًا
وأ ّ
تحفظ عليه ممثل النادي الرياضي،
وواف��ق عليه ممثلو األندية التسعة
األخرى ،وجاء فيه:
ع��رض��ت األن��دي��ة امل�ج�ت�م�ع��ة ل�ش��ؤون
وش� � �ج � ��ون ال� �ل� �ع� �ب ��ة ع� �ل ��ى م �خ �ت �ل��ف
ال � �ص � �ع ��د ،وش � � � ��ددت ع� �ل ��ى ض� � ��رورة
أن ت �ح��اف��ظ ال�ل�ع�ب��ة ع �ل��ى م�س�ت��واه��ا
الفني الكبير خالل البطولة املقبلة،
وعلى سمعتها العربية واآلسيوية
وال ��دول� �ي ��ة ،وأن ي �ص��ار إل ��ى إي �ج��اد
ال�س�ب��ل ال�ك�ف�ي�ل��ة ل�ض�ب��ط امل�ص��اري��ف
ب �م��ا ي �س �م��ح ل �ك��ل األن� ��دي� ��ة ب��إك �م��ال

أخبار رياضية
لبنان ثالثًا في غرب آسيا

مسيرتها في هذه اللعبة واملشاركة
الفاعلة في البطولة.
ل � � � ��ذل � � � ��ك ،ن � � � �ظ � � � �رًا إل� � � � � ��ى األوض � � � � � � ��اع
االقتصادية واملالية الضاغطة التي
ترخي بثقلها على الجميع ،وحفاظًا

على اس�ت�م��راري��ة البطولة واألن��دي��ة
ف��ي آن واح��د ،فإننا نطالب االتحاد
اللبناني لكرة السلة بأن يسمح في
املوسم املقبل باعتماد ثالثة العبني
ً
أج��ان��ب ع�ل��ى أرض امل�ل�ع��ب ب ��دال من

تصر األندية على االنسحاب إن لم ُيعتمد القرار (أرشيف  -سركيس يرتيسيان)

لجنة وزارية نيابية أولمبية
لدرس التعديالت

ناد ،ما يساعد في رفع
اثنني في كل ٍ
مستوى املنافسة وضبط املصاريف
وتقليص املوازنات في آن واحد ،مع
تأكيد الشراكة الكاملة مع الالعبني
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي�ي�ن ،ألن اس �ت �م ��راري �ت �ه ��م
وم �س �ت �ق �ب �ل �ه��م ووج � ��وده � ��م ه ��و م��ن
اس� �ت� �م ��راري ��ة األن� ��دي� ��ة وم�س�ت�ق�ب�ل�ه��ا
ووج� � � ��وده� � � ��ا .أض � � ��ف إل � � ��ى ذل � � ��ك أن
اع� �ت� �م ��اد ه � ��ذا االق� � �ت � ��راح ي �س �ه��م ف��ي
االرتقاء باملستوى الفني للمنتخب
اللبناني.
وأك � ��د م �م �ث �ل��و ع� ��دد م ��ن األن ��دي ��ة أن
م�ش��ارك�ت�ه��م ف��ي ال �ب �ط��ول��ة ل�ل�م��وس��م
امل �ق �ب��ل ،م��ره��ون��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذ االت �ح��اد
لرغبة األندية في السماح باعتماد
ث�ل�اث��ة الع �ب�ي�ن أج ��ان ��ب ،وإال ف��ان�ه��م
س�ي�ض�ط��رون ُم��رغ �م�ين ،إل ��ى تعليق
مشاركتهم بسبب عدم قدرتهم على
تحمل املزيد من األعباء املالية.
وأك� ��د م�م�ث�ل��و األن ��دي ��ة اس �ت �ع��داده��م
لعقد سلسلة ل �ق��اءات م��ع الالعبني
اللبنانيني ل�ش��رح وج �ه��ات نظرهم
حيال هذه القضية ،مشددين على أن
كل الالعبني اللبنانيني هم أبناؤنا،
ومصلحتهم تبقى فوق كل اعتبار.
م��ن جهتها ع�ق��دت اللجنة اإلداري ��ة
ل�لات�ح��اد اللبناني جلسة ل�ه��ا ،ول��م
تتخذ ق��رارًا في املوضوع فسحًا في
املجال أمام املزيد من الدراسة.

عقدت اللجنة التنفيذية للجنة االوملبية اللبنانية
ج �ل �س��ة ع �م��ل ،ح �ي��ث ع� ��رض ال��رئ �ي��س ج� ��ان ه�م��ام
الج � ��واء االج �ت �م��اع ،ال� ��ذي ع �ق��د ب �ح �ض��وره ،وع��دد
م��ن اع �ض��اء اللجنة التنفيذية م��ع ال��دك�ت��ور وليد
ق �ص��اص ل�ل�ت�ع��ري��ف ب�ل�ع�ب��ة ق ��وة ال ��رم ��ي وال ��دف ��اع
ع��ن النفس ،بصفته رئيسا ل�لات�ح��ادات اللبنانية
والعربية والدولية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ع ��رض ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س ع�ض��و اللجنة
االومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة ط��ون��ي خ� ��وري ل�ن�ت��ائ��ج ل�ق��ائ��ه
م��ع وزي��ر الشباب وال��ري��اض��ة العميد عبد املطلب
ح� �ن ��اوي ،ح �ي��ث ك� ��ان م �ه �م��ا ل �ج �ه��ة م ��ا ع� ��رض من
وج� �ه ��ات ن �ظ��ر ح� ��ول ال �ق ��ان ��ون  629وال �ت �ع��دي�لات
امل �ق �ت��رح��ة ع �ل �ي��ه ،وك� ��ان ال ��وزي ��ر ح �ن ��اوي متفهما
ومتجاوبا ل��دور خ��وري ال��داع��م للحركة االوملبية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة وال �ت��زام��ه ح�ي�ث�ي��ات ال �ش��رع��ة االومل�ب�ي��ة
وواج� �ب ��ات ��ه ف ��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ح��رك��ة االومل �ب �ي��ة
اللبنانية وحضورها الخارجي.
وكشف خوري ان الوزير حناوي طلب اليه متابعة
ج� �ه ��وده امل �ح �ل �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ،ب �م��ا ي��دع��م ال �ح��رك��ة
ال��ري��اض�ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ،وان م�ل��ف ال�ت�ع��دي�لات على
امل��رس��وم  8990ي��أخ��ذ طريقه نحو التنفيذ .وق��ال
خ � ��وري ان� ��ه ت �ب �ل��غ م ��ن ال ��وزي ��ر ح� �ن ��اوي ان ه�ن��اك
اتجاها لتشكيل لجنة تضم ممثلني ع��ن ال��وزارة
وال�ل�ج�ن��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة واللجنة
االوملبية ،لدراسة مقترحات التعديل على القانون،
واعتماد الصيغ النهائية.
(األخبار)
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ّ
حل منتخب لبنان لكرة السلة في
املركز الثالث ضمن تصفيات غرب
آس �ي��ا مل��ا دون ال �ـ  15س�ن��ة ل�ل��ذك��ور
بعد خ�س��ارت��ه أم��ام منتخب إي��ران
)43 - 49 ،34 - 35 ،22 - 19( 69 - 66
في ختام مباريات املرحلة األول��ى
م � ��ن ال� �ت� �ص� �ف� �ي ��ات ف � ��ي ال �ع ��اص �م ��ة
االي��ران �ي��ة ط �ه��ران .وأح� ��رز ال �ع��راق
املركز األول وخلفه إيران .وستقام
امل ��رح� �ل ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة (دور اإلي � � ��اب)
ب�ين امل�ن�ت�خ�ب��ات ال �ت��ي ش��ارك��ت في
املرحلة األولى العام املقبل ،على أن
تتأهل ثالثة منتخبات الى بطولة
آس�ي��ا امل��ؤه�ل��ة ب��دوره��ا ال��ى بطولة
العالم .يشار الى ان لبنان فاز في
م�ب��ارات�ين ف��ي امل��رح�ل��ة األول ��ى على
س��وري��ا واالردن ،وخسر مباراتني
أمام العراق وايران.

نتائج جيدة لشطرنج لبنان
في األوملبياد
ح � �ق� ��ق م� �ن� �ت� �خ� �ب ��ا ل � �ب � �ن� ��ان ل� �ل ��رج ��ال
والسيدات نتائج جيدة في أوملبياد
ال�ش�ط��رن��ج ،ال��ذي تستضيفه مدينة
ت��روم �س��و ال �ن��روج �ي��ة ح �ت��ى  15آب
الجاري .فقد شهدت املرحلة الثالثة
ت �ع ��ادل ف��ري��ق ال ��رج ��ال م ��ع منتخب
ال�ل��وك�س�م�ب��ورغ امل�ص�ن��ف ف��ي امل��رك��ز
ال�ـ�ـ�ـ�ـ 81ع��امل�ي��ًا ،وال �ف��وز ال�ث��ان��ي لفريق
السيدات على حساب فيجي.
وك� � � � ��ان ف � ��ري � ��ق ال � � ��رج � � ��ال ق� � ��د ح �ق��ق
ان �ت �ص��اره االول ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة على
حساب ليشتنشتاين ،وذل��ك بعدما
خسر امام البيرو في الجولة االولى،
ب�ي�ن�م��ا خ �س��رت س� �ي ��دات ل �ب �ن��ان في
ال�ج��ول��ة الثانية ام��ام امل�ج��ر ،ث��م فزن
ع �ل��ى ل�ي�س��وت��و ف��ي امل��رح �ل��ة االول� ��ى.
ويلعب منتخب ال��رج��ال في الجولة
امل �ق �ب �ل��ة م� ��ع م ��ال� �ط ��ا ،ب �ي �ن �م��ا ت�ل�ع��ب
السيدات مع استونيا.
ويضم منتخب ال��رج��ال بطل لبنان
ف�ي�ص��ل خ �ي��رال �ل��ه وان� �ط ��وان قسيس
وعمرو الجاويش وابراهيم شحرور
وباسل شرف ،بينما يتألف منتخب
ال � �س � �ي ��دات م� ��ن ال �ل�اع � �ب ��ات ك �ن��اري��ك
م� � ��رداي� � ��ان وم� ��اي� ��ا ج � �ل� ��ول واي �ل �ي �ن��ا
نكروسوفا ويمنى مخلوف ودانيال
بدروسيان.

أفقيا

خامس
 -1شاعر الهند الكبير ومن أعالم األدب العاملي حصل على جائزة نوبل عام  – 1913بعد
ّ
ّ
الحبوب – مضغ الطعام –  -3من أسماء السيف – دولة عربية –  -4صف
–  -2فر من السجن – من ّ
من كلمات في كتاب أو صف من حروف على دفتر – بطل أسفار ومغامرات ألف ليلة وليلة – -5
أنت باألجنبية – ألقي األوراق على األرض – حرف جر –  -6ضد خسر – مأوى الدجاج –  -7سهل
ونهر إيطالي – للتعريف – فريق غنائي سويدي معتزل –  -8مهرة في ركوب الخيل – مدينة في
سويسرا على بحيرة ليمان –  -9عائلة وزيرة خارجية أميركية سابقة – متحف وقصر شهير
في فرنسا –  -10من معالم لبنان السياحية الشهيرة

عموديًا

 -1ملحن ومطرب مصري وعازف عود –  -2غزال أبيض – مكان ُيقيم فيه املصابون باألمراض
الوبائية تحت املراقبة منعًا إلنتشار الوباء –  -3نيشان ُيعلق على الصدر – في الجسم – موهبة
وإبداع يكتسبها اإلنسان كالشعر والرسم والنحت والغناء –  -4األنثى من اإلبل – دود الحبوب
والخشب –  -5حرف نصب – أصل – ماركة سيارات –  -6نعم بالروسية – مدينة في اليمن –
عملة آسيوية –  -7تصرف عكس ما يقتضيه قانون السير – نوع من أنواع الرياضة الجماعية
–  -8قاتل على الجبهة – وحدة ّ
القوة الكهربائية –  -9فوالذ – جزيرة إماراتية – نوتة موسيقية
–  -10إنتفاضة شعب ضد الظلم والقهر واإلستبداد – من أسماء الذئب أو األسد

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

أفقيا

 -1شروال – خبيث –  -2ايسلندا – لو –  -3كمان – الحبر –  -4مات – فا –  -5أم –
قرع – رد –  -6لحية – درباس –  -7مجد – بنك – سر –  -8ور – سي – بو –  -9فوجي
ياما –  -10يانسون – تني

عموديًا

 -1شاكر املوجي –  -2ريم – محجر –  -3وسام – يد – فن –  -4الناقة – سوس –  -5لن – تر – بيجو
–  -6دا – عدن – ين –  -7خالف – ركبي –  -8حارب – وات –  -9يلب – داس –  -10ثورة – سرحان
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