االثنين  9تشرين الثاني  2015العدد 2736

ألعاب القوى

ً
رقم قياسي رجاال في ماراثون بيروت
شـهــد م ــاراث ــون ب ـيــروت ال ــدول ــي هــذا
الـ ـ ـع ـ ــام ت ـح ـق ـي ــق رقـ ـ ــم قـ ـي ــاس ــي عـبــر
الكيني جاكسون ليمو ،الــذي أحــرز
ّ
املــركــز األول ،حيث تمكن مــن تعزيز
رقم السباق وبفارق عدة ثوان عندما
ّ
سجل  2 : 11 : 04س والرقم السابق
ّ
ً
هــو  2 :11 : 13س .وح ــل ليمو أوال
أمــام اإلثيوبي عبد الله غودانا : 02
2 : 13
واإلثيوبي حسني محمد .2 : 14 : 49
وعـ ـن ــد الـ ـسـ ـي ــدات ت ـم ـك ـنــت امل ـغــرب ـيــة
كـلـثــوم ب ــو س ــراي ــة م ــن إح ـ ــراز املــركــز
األول ،لكن دون كسر الــرقــم السابق
وهو  2 : 29 : 17س عندما ّ
سجلت 05
 2 : 36 :س .وج ــاءت بــو ســرايــة أمــام
اإلثيوبية ميزيريت أبيبايهو 36 : 26
 ،2 :واإلثيوبية بيزونيش اورغيسا
.2 : 42 : 07
وفــي نـتــائــج اللبنانيني كــان الـبــارز
ح ـل ــول ال ـ ـعـ ــداء ح ـس ــن ع ــواض ــة مــن
الـجـيــش الـلـبـنــانــي ف ــي امل ــرك ــز األول
عـنــد ال ــرج ــال أم ــام داوود مصطفى
 ،2 : 40 : 11وم ــروان عــرابــي (نــادي
ّ
إيـلـيــت)  .2 : 44 : 46وحــلــت شيرين
نجيم أولى عند السيدات أمام نادين
كالوت (إنتر ليبانون) ،3 : 24 : 29
ونيكول إلياس (إنتر ليبانون) : 19

ّ
تصدر العداء اللبناني
 .3 : 30فيما
األوملـ ـ ـب ـ ــي إدوار مـ ـعـ ـل ــوف فـ ــي فـئــة
اإلحتياجات الخاصة أمام اللبناني
جــورج وهبي (طرابلس للمعوقني)
 ،1 : 35 : 01واللبناني أحمد الغول
( .)1 : 39 : 22ولدى السيدات ،حلت
أولــى البريطانية إليزابيت تيرمار
 ،1 : 38 : 57أم ـ ــام ال ـل ـب ـنــان ـيــة مـنــى
فــرنـسـيــس  ،1 : 49 : 59والـلـبـنــانـيــة

منى ّ
اللهيب .2 : 11 : 23
وع ـ ـكـ ــس ال ـ ـس ـ ـبـ ــاق ص ـ ـ ـ ــورة م ـش ــرق ــة
لـلـعــاصـمــة ب ـي ــروت ،ال ـتــي عـلــى مــدى
أك ـث ــر م ــن  7س ــاع ــات ك ــان ــت تـنـبــض
ب ــالـ ـحـ ـي ــاة وبـ ـ ــالـ ـ ــروح عـ ـب ــر عـ ـش ــرات
اآلالف م ــن امل ـش ــارك ــن وامل ـش ــارك ــات
من  48دولة عربية وأجنبية وبينها
لبنان ،الــذيــن ركـضــوا ألجــل عناوين
وطنية وإجتماعية وخيرية وثقافية

المغربية كلثوم بو سراية (في الوسط) على منصة التتويج (عدنان الحاج علي)

أخبار رياضية

بطولة قدامى كرة الطاولة

جلخ في المكتب التنفيذي
اآلسيوي للرماية
انعق ــدت الجمعي ــة العمومية لالتحاد اآلس ــيوي
للرماي ــة ف ــي الكوي ــت ،بحض ــور مندوب ــي 36
دول ــة ألكبر قارة في العال ــم ،على هامش بطولة
العال ــم .وجرى انتخ ــاب رئيس االتحاد اللبناني
للرماي ــة والصي ــد بي ــار جل ــخ في مجل ــس ادارة
االتح ــاد اآلس ــيوي .ويأت ــي انتخ ــاب جل ــخ ف ــي
املكت ــب التنفي ــذي لالتح ــاد اآلس ــيوي بمثاب ــة
انجازجدي ــد للبن ــان بعد النتائ ــج املميزة للرماة
اللبناني ــن ف ــي املحاف ــل الخارجي ــة ،وخاصة أن
تمثي ــل لبن ــان عل ــى صعي ــد مجل ــس ادارة قارة
آس ــيا ف ــي رياض ــة الرماية هو انج ــاز للرياضة
اللبناني ــة ،م ــا يفس ــح املجال ام ــام دعم االتحاد
اللبنان ــي واألندية والرماة بش ــتى الطرق ومنها
الفني ــة ،إضاف ــة الى التع ــاون والتواصل مع عدة
دول له ــا أهميته ــا عل ــى الصعي ــد الدولي.

السلة اللبنانية

مباراة مصيرية للرياضي اليوم
س ــيخوض فري ــق الرياض ــي مب ــاراة مصيري ــة
م ــع الري ــان القط ــري الي ــوم عن ــد الس ــاعة 18.00
بتوقي ــت بي ــروت ضم ــن املجموعة الثالث ــة لبطولة
األندي ــة العربي ــة ف ــي ك ــرة الس ــلة املقام ــة ف ــي دبي
حت ــى  14الج ــاري.
وتأت ــي أهمي ــة اللق ــاء بع ــد خس ــارة الرياض ــي
أم ــام النج ــم الس ــاحلي التونس ــي بف ــارق نقط ــة
واح ــدة  .67 - 66وتع ـ ّـرض العب الرياضي أحمد
ابراهي ــم الصاب ــة قوية في الربع الثاني اس ــتدعت
نقل ــه ال ــى املستش ــفى.
وكان ج ــان عب ــد الن ــور أفض ــل مس ــجل للفري ــق
اللبنان ــي برصي ــد  26نق ــاط ،وأض ــاف ش ــون
كين ــغ  10نق ــاط وأرون هارب ــر  8نق ــاط .فيم ــا
كان مك ــرم ب ــن رمض ــان األفض ــل ف ــي الفري ــق
التونس ــي برصي ــد  15نقط ــة ،واض ــاف كل م ــن
عم ــر موحل ــي ورض ــوان ب ــن س ــليمان  14نقطة.
وعل ــى صعي ــد منتخ ــب الناش ــئني ال ــذي ع ــاد الى
بي ــروت أم ــس ،فق ــد احتل لبن ــان املركز الس ــادس
ضم ــن بطول ــة آس ــيا دون  16عام ــا الت ــي أقيم ــت
ف ــي اندونيس ــيا ،بع ــد خس ــارته ام ــام الفيليب ــن
الس ــبت  89 - 74ف ــي مب ــاراة تحدي ــد املركزي ــن
الخام ــس والس ــادس .وكان افض ــل مس ــجل
للمنتخ ــب اللبنان ــي س ــليم ع ــاء الدي ــن  28نقط ــة
وج ــورج بيروت ــي  20نقط ــة و 11متابع ــة ،وكريم
زين ــون  15نقط ــة و 10متابع ــات و 5تمري ــرات
حاس ــمة .وكان منتخ ــب لبن ــان ق ــد ف ــاز عل ــى
منتخ ــب الكوي ــت .56-79

وألج ـ ـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ــام واإلس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار فــي
بـلــد مـحــاصــر بــالـتـحــديــات ،وشعبه
بالقهر والعذابات ،بحيث كانت تلك
املـشــاركــة الكثيفة قــد بلغت بحسب
«دات ــا» عمليات التسجيل الرسمية
 37811م ـ ـشـ ــاركـ ــا وم ـ ـشـ ــاركـ ــة وم ــع
عملية اإلسـتـمــرار بالتسجيل بفعل
ال ـض ـغــوط ال ـتــي مــارس ـهــا الــراغ ـبــون
خ ــارج املـهـلــة الـقــانــونـيــة للتسجيل،
ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن ن ـس ـب ــة املـ ـش ــارك ــة
ت ـجــاوزت  40أل ـفــا ،بحسب املــراقـبــن
م ـيــدان ـيــا ،وق ــد ُعـ ــدت ه ــذه امل ـشــاركــة
الكثيفة بمثابة اإلستفتاء الشعبي
للحدث املاراثوني ولجمعية بيروت
ماراثون.
ومنذ ساعات الصباح األولى إزدانت
نقطة اإلن ـطــاق مــن أم ــام كــاتــدرائـيــة
األرمن في منطقة السوديكو بمعالم
الـ ـح ــدث ذات امل ــواصـ ـف ــات ال ــدول ـي ــة،
حـيــث ب ــدأ زح ــف امل ـشــاركــن للمكان
وكــذلــك الشخصيات الرسمية حيث
كان في استقبالهم رئيسة الجمعية
مي الخليل ،وضيفة السباق العداءة
الـبــريـطــانـيــة ب ــوال رادك ـل ـي ــف حــامـلــة
عند
الرقم القياسي لسباق املاراثون ّ
السيدات ( 2 : 15 : 25س) ،التي يمثل
حضورها حدثًا بارزًا هذا العام.

استراحة

ّ
نظ ــم االتح ــاد اللبنان ــي لك ــرة الطاول ــة بطول ــة
لبن ــان لالعب ــن القدام ــى غي ــر املوقع ــن عل ــى
كش ــوف االندي ــة اللبنانية وغير املش ــاركني في
البط ــوالت الرس ــمية عل ــى ط ــاوالت ن ــادي امل ــون
الس ــال بمش ــاركة العب ــن ف ــوق ال ـ ـ  40س ــنة.
فف ــاز ف ــي ه ــذه الفئة ف ــادي قس ــيس بتغلبه في
املب ــاراة النهائية على وس ــيم خوري  .0-3وحل
ف ــي املرك ــز الثال ــث كل م ــن كميل مرع ــب وعلي
حي ــدر احمد.

وف ــي فئ ــة ف ــوق الـ  50س ــنة ،احتل املرك ــز االول
رين ــه دكاش بف ــوره ف ــي املب ــاراة النهائي ــة عل ــى
ميش ــال رزق الله بنتيجة  .0-3وحل في املركز
الثال ــث كل م ــن الي ــاس اب ــو رجيل ــي وخاتش ــيك
كوكازيان.
ّ
وف ــي الخت ــام وزع عض ــو اللجن ــة األوملبي ــة
ورئيس اتحاد اللعبة س ــليم الحاج نقوال وامني
صن ــدوق االتح ــاد وائ ــل ن ــور الدي ــن وأعض ــاء
االتح ــاد الك ــؤوس وامليدالي ــات عل ــى الفائزي ــن.

رياضة
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2142 sudoku

كلمات متقاطعة 2 1 4 2

أفقيا
وضرب
 -1آخر ملوك مصر –  -2تعريب إلسم كريزوس آخر ملوك ليديا إشتهر بعظم ثروته ُ
به املثل – ُيستعمل في األسلحة الحربية –  -3قلب الثمرة – معركة شهيرة إنتصر فيها
املسلمون على مشركي قريش – يهرب من املعتقل –  -4إحــدى الـقــارات – مغارة لبنانية
يتدفق منها نهر إبراهيم –  -5صوت الرصاص – للتفسير – لإلستفهام –  -6الراغب في
ّ
الوصول الى مركز رفيع –  -7البالي من كل شيء – نهار وليل –  -8عطوف وغفور – فاكهة
الشجر –  -9عسل – شركة يابانية لصناعة اآلالت املوسيقية والــدراجــات النارية – -10
مغنية إشتهرت بضرب العود عاشت في الحجاز وعاصرت عمر بن أبي ربيعة
ّ

عموديًا
 -1خالف أكثر – السفلة من الناس –  -2عاصمة أميركية – من الحبوب –  -3طعم الحنظل – نسبة الى
مواطنة من بلد روسي –  -4عائلة ممثلة ومغنية ومنتجة تلفزيونية وراقصة أميركية مشهورة من
أصول التينية ُتعتبر من الشخصيات األميركية املهمة – صفار البيض –  -5دولة أميركية – مصيبة
ّ
وحـلــول الشر –  -6الحمام الـبــري –  -7مقياس مساحة – جبل شمالي لبنان ُيـعــرف بالقرن – نوتة
ُ
املبلط بصفائح الحجارة يستعمل للمشاة – أقوال مأثورة بني الناس –
موسيقية –  -8جنب الطريق
ّ
 -9ضد خالفهم – بقرة وحشية –  -10من املعالم األثرية الهامة في غرناطة إسبانيا ُيعتبر تحفة رائعة
ومثاال لجمال العمارة اإلسالمية وسمو حضارتها في األندلس
ً

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير 2142

حلول الشبكة السابقة

1

 -1انجرليك – ال –  -2نيسان – سراب –  -3طب – اليمن –  -4واشنطن –  -5نلندا – مدلل –  -6أوالدي
ّ
ّ
–  -7الكزبرة – دو – ّ -8
هب – بوم –  -9دب – الطري –  -10نزار ّقباني

عموديًا
 -1انطوني ايدن –  -2نيبال – بز –  -3جس – شناكل –  -4راوندوز – شر –  -5لن – طالبه –  -6ان
– أرباب –  -7كسل – مدة – ال – ّ -8ريادي – بطن –  -9الم – دوري –  -10ابن الرومي

حل الشبكة 2141

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

سياسي ومثقف ليبي ووزي ــر ســابــق لإلقتصاد فــي عهد الـقــذافــي ووزي ــر سابق
ّ
للخارجية باملجلس الوطني اإلنتقالي .عي سفيرًا للهند عام  2010لكنه استقال
ّ
عند انــدالع الـثــورة  = 2+9+1+8+5+4ينتج عن التدخني ■  = 7+10+6+3يصوت
الذئب ■  = 3+2+11يأتي بعد

حل الشبكة الماضية :جيمس تشادويك

