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الشطرنج

كرة السلة

انطالق تصفيات بطولة الشطرنج

االتحاد يوقف وودز ثالث مباريات
نجح القيمون على لعبة ك��رة السلة
من أندية وات�ح��اد بمعالجة املشكلة
ال � �ت� ��ي ول� � � ��دت ب� �ع ��د ت� � �ض � ��ارب الع ��ب
النادي الرياضي لورين وودز والعب
ال �ش��ان �ف �ي��ل خ �ل �ي��ل ع� ��ون ال� ��ى ج��ان��ب
زميليه جاد مبارك والصربي فالدان
خالل لقاء الفريقني األخير في مرحلة
الذهاب .فقد ّ
تحرك الرياضي سريعًا
ّ
ورفض تصرفات العبه وودز ،مؤكدًا
معاقبته داخليًا.
كما ك��ان هناك موقف ل��وودز نفسه،
ح�ي��ث ت��وج��ه ب��االع �ت��ذار إل��ى جمهور
ال� ��ري� ��اض� ��ي ع � ��ن ال � �ت � �ص ��رف ��ات ال �ت��ي
ً
ب� � ��درت م �ن��ه ق� ��ائ�ل��ا« :أش� �ع ��ر ب��ال �ع��ار
ألن� �ن ��ي ت ��رك ��ت غ �ض �ب��ي ي �ت �ح� ّ�ك��م ف��يّ
ف��ي ه��ذه ال�ح��ادث��ة م��ع نهاية امل�ب��اراة.
يجدر بي أن أك��ون نموذجًا لالعبني
ال �ش �ب��ان ،وم��واط �ن��ًا ص��ال�ح��ًا ف��ي ه��ذا
البلد وسفيرًا لكرة السلة اللبنانية».
�ف
ل �ك��ن ات� �ح ��اد ك� ��رة ال �س �ل��ة ل ��م ي�ك�ت� ِ
ب��ال �ع �ق��وب��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة أو ب ��اع �ت ��ذار
وودز ،إذ ق� ��رر إي� �ق ��اف وودز ث�ل�اث
م �ب��اري��ات ،ال ��ى ج��ان��ب ع�ق��وب��ة مالية
ب �ق �ي �م��ة م �ل �ي��ون�ي�ن و 250أل � ��ف ل �ي��رة
لبنانية .علمًا ان لجنة ادارة بطولة
ال ��درج ��ة األول � ��ى ك��ان��ت ق ��د اق �ت��رح��ت
إي �ق��اف��ه م �ب��ارات�ين وت�غ��ري�م��ه مليونا
و 250ألف ليرة .وسيغيب وودز عن
ل�ق��اءات هومنتمن وب�ج��ه وبيبلوس

الكرة الطائرة
اتحاد الطائرة
يبحث عن الجمهور
ع � �ق� ��دت ال� �ل� �ج� �ن ��ة االداري � � � � � ��ة ل�ل�ات �ح ��اد
ال �ل �ب �ن��ان��ي ل �ل �ك��رة ال� �ط ��ائ ��رة ج�ل�س�ت�ه��ا
األسبوعية وفي أبرز ما ّ
تقرر:
 أخ ��ذ ال �ع �ل��م ب �ق��رع��ة ب �ط��ول��ة االن��دي��ةاآلس�ي��وي��ة ل�ل��رج��ال ف��ي ال�ك��رة ال�ط��ائ��رة
في الفيليبني ،التي يشارك فيها نادي
الزهراء امليناء طرابلس وصيف بطل
ّ
لبنان ،الذي حل في املجموعة الثانية
الى جانب ايران واليابان وفيتنام.
 وض� ��ع رئ �ي��س االت� �ح ��اد ج� ��ان ه�م��اماملجتمعني ف��ي اج��واء االج�ت�م��اع ال��ذي
ُعقد مع رؤس��اء اندية الدرجة االول��ى،
وال ��ذي ت ��داول ف�ي��ه املجتمعون كيفية
تحفيز الجمهور لحضور املباريات،
واقترح املجتمعون عدة نقاط على ان
تقررها اللجنة االدارية وهي - :اعطاء
ج ��وائ ��ز ت �ح �ف �ي��زي��ة ت �س �ح��ب ب��ال �ق��رع��ة
ل�ل�ج�م�ه��ور ف��ي ك��ل م �ب ��اراة اب �ت ��داء من
مرحلة الـ  8 FINALمن قبل االتحاد-.
تقوم الشركة الراعية باجراء مسابقة
للجمهور يحصل ال��راب��ح م��ن خاللها
ع �ل��ى ج ��وائ ��ز م ��ادي ��ة - .ت �ق��وم األن��دي��ة
ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج��ان ل �ل �ج �م �ه��ور وت�ح�ف�ي��ز
ج �م �ه��ور امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��اب��ع ل �ه��ا ال �ن��ادي
لحضور املباريات.
 ع� � ��دم امل� �م ��ان� �ع ��ة ب� � ��أن ت � �ق� ��وم ش��رك��ةالتلفزيون الناقلة بنقل املباريات من
املالعب التي تشهد حضورًا جماهيريًا
م�ك�ث�ف��ًا ،ح�ت��ى ل��و اض�ط��ر االت �ح��اد إل��ى
ع ��دم امل � �س ��اواة ب�ي�ن امل�ل�اع ��ب ،ع �ل��ى ان
تبقى املساواة بالنقل التلفزيوني بني
األندية املشاركة في البطولة.
 وع��دت األن��دي��ة بالعمل على تشكيلف��رق ن��اش�ئ�ين ل�ل��ذك��ور واالن� ��اث ووع��د
االتحاد باملساعدة على تأمني جزء من
هذه امليزانيات االضافية الى االندية.
 اق� �ت ��رح امل �ج �ت �م �ع��ون إب� �ق ��اء ال �ح �ك��امال �ل �ب �ن��ان �ي�ي�ن ل� �ق� �ي ��ادة ج �م �ي��ع م ��راح ��ل
ب� �ط ��ول ��ة وع� � � ��دم االس � �ت � �ع ��ان ��ة ب �ح �ك��ام
دول �ي�ين اج��ان��ب ل�ع��دم تكبيد االت�ح��اد
مصاريف اضافية.
 أخ ��ذ ال�ع�ل��م ب�م�ش��ارك��ة  68ف��ري�ق��ا منال� ��ذك� ��ور و 26ف��ري �ق��ا م ��ن االن � � ��اث ف��ي
ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان ل�ل�ف�ئ��ات ال�ع�م��ري��ة ل�ع��ام
 2014وتكليف لجنة التنشئة برئاسة
م �ي �ش��ال اب� ��ي رم �ي ��ا إع� � ��داد ال �ب��رن��ام��ج
وت ��وزي � �ع ��ه ع� �ل ��ى االن � ��دي � ��ة وامل� � � ��دارس
املشاركة.

لورين وودز خالل املباراة مع الشانفيل (سركيس يرتسيان)

ان �ط �ل �ق��ت ت �ص �ف �ي��ات ب �ط ��ول ��ة ل �ب �ن ��ان ل �ل��رج��ال
ل �ل �ش �ط��رن��ج ،ح �ي��ث ت �ق��ام امل� �ب ��اري ��ات ف ��ي ف�ن��دق
غ��ول��دن ت��ول�ي��ب غ��ال �ي��ري��ا ،ب�م�ش��ارك��ة  55الع�ب��ا
والعبة واحدة هي رهام الصالح ( 15سنة).
وت � �خ ��وض ال �ت �ص �ف �ي��ات ن �خ �ب��ة م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن،
ف ��ي ط�ل�ي�ع�ت�ه��م ب �ط�لا ل �ب �ن��ان ال �س��اب �ق��ان ع�م��رو
الجاويش وعبد العزيز املحمود و 12مصنفًا
دول� �ي ��ًا وع� � ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن امل�ص�ن�ف�ين
الوطنيني بينهم ابطال الفئات العمرية.
وت � �ع� ��د ال� �ب� �ط ��ول ��ة م � ��ن االق� � � � ��وى ع� �ل ��ى ص �ع �ي��د
ال �ب �ط��والت ال��وط �ن �ي��ة ،م��ن ح �ي��ث االه �م �ي��ة بعد
ن�ه��ائ��ي ف ��ردي ال��رج��ال وب�ط��ول��ة ان��دي��ة ال��درج��ة
االولى .وسوف يتأهل ستة العبني الى املرحلة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ،ي�ض��اف ال�ي�ه��م الع��ب س��اب��ع تختاره
الهيئة االداري ��ة حسب النظام املتبع للبطولة
منذ ثالث سنوات بصيغته الجديدة.
ي��ذك��ر ان ال �ب �ط��ول��ة م��ؤل �ف��ة م��ن  7ج� ��والت ت�ق��ام
بمعدل جولة في ال�ي��وم ،وستستمر حتى يوم
االح� ��د ال� �ق ��ادم .وت �ب��دأ امل �ب��اري��ات ع�ن��د ال�س��اع��ة
السادسة مساء ،باستثناء الجولتني االخيرتني
حيث تبدأ املباريات عند الخامسة مساء.
وب��ال�ع��ودة ال��ى نتائج ال�ج��ول��ة االول ��ى ،ل��م تؤد
امل�ب��اري��ات إل��ى أي مفاجأة ،لكن يجدر التنويه
ب��ال�لاع��ب ج��واد ف��رح��ات اب��ن الـــــ 11س�ن��ة ،ال��ذي
ق��دم مباراة جيدة ام��ام املصنف الدولي مهدي
قاعوري املصنف رابعًا في البطولة.
ول �ل �م ��رة االول � � ��ى ُي �ع �ت� َ�م��د ال �ت �ص �ن �ي��ف ال ��دول ��ي
ملباريات التصفيات ،وذلك التاحة الفرصة امام
الالعبني لولوج الالئحة الدولية للمصنفني في
لبنان.

ف��ي األس��اب�ي��ع الثالثة األول��ى ملرحلة
اإلي � � ��اب ،ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق ال� �ي ��وم ب�ل�ق��اء
ب� �ي� �ب� �ل ��وس وض � �ي � �ف� ��ه ه � ��وب � ��س ع �ن��د
الساعة .19.00
وس�ت�ك��ون امل �ب��اراة ف��رص��ة لبيبلوس
للحلول وصيفًا بشكل مؤقت ،لكونه
يحتل املركز الرابع برصيد  21نقطة
خ �ل��ف ال �ح �ك �م��ة ال �ث��ان��ي ب��رص �ي��د 23
نقطة ،وعمشيت الثالث بفارق نقاط
السالت عن الحكمة .أما هوبس ،فهو
يقبع ف��ي امل��رك��ز األخ �ي��ر ب��رص�ي��د 11
نقطة.
ويلعب غ�دًا بجه التاسع بـ  13نقطة
مع ضيفه املتحد الخامس بـ  21نقطة
ع �ل��ى م �ل �ع��ب امل ��رك ��زي ��ة ع �ن��د ال �س��اع��ة
 .19.00وت�س�ت�ك�م��ل امل��رح �ل��ة األول ��ى
إي��اب ��ًا ال�ج�م�ع��ة ع �ن��د ال �س��اع��ة 18.00
ب �م �ب��اراة ق�م��ة ب�ي�ن ع�م�ش�ي��ت وضيفه
ال �ح �ك �م��ة ف ��ي ص� � ��راع ع �ل��ى االن � �ف ��راد
ف��ي امل��رك��ز الثاني م��ن جهة والسعي
العمشيتي للثأر بعد الخسارة أمام
ال�ح�ك�م��ة ف��ي ان �ط�ل�اق ال �ب �ط��ول��ة على
ملعب غزير حينها.
ويلعب السبت الشانفيل ال�س��اب��ع بـ
 15نقطة مع ضيفه التضامن الزوق
ال� �س ��ادس ب �ف��ارق ال� �ه ��داف ع �ن��ه ،كما
يلعب هومنتمن الثامن ب�ـ  13نقطة
مع الرياضي املتصدر في قاعة مزهر
عند الساعة .17.00

استراحة
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كلمات متقاطعة 1 6 4 7

أفقيا

ّ
تتكون من القشطة وخبز التوست والسكر املحروق
 -1من الحلويات العربية املشهورة
والفستق –  -2رتبة عسكرية – تراب مجبول بماء –  -3مدينة فلسطينية – مكان حريز
ُي ّ
ّ
الجوية – ّ -4من أسماء الخمر – وطن
عد في املدن إلعتصام السكان به في أثناء الغارات
ّ
وقطر –  -5شهر ميالدي –  -6قرع الجرس – كذب وباطل – شق ثيابه أو قطع الورق – -7
عاصمة عربية –  -8من الحيوانات املفترسة – ّ
تهيأ للحملة في الحرب –  -9عملة إيطاليا
ّ
قبل الوحدة النقدية األوروب�ي��ة – عاصمة أوروب�ي��ة –  -10مطرب لبناني يتميز بحسن
أدائه لألغاني الفولكلورية والتراثية وله أغنية جمهورية قلبي

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.

ّ
صب امل��اء – ُيستخرج من البحر
 -1في الوجه – حجارة رخ��وة نخرة –  -2سفك ال��دم أو
–  -3شهر هجري – جزيرة بركانية عند مدخل باب املندب في البحر األحمر تتبع دولة
اليمن –  -4صحافية مصرية ورئيسة تحرير مجلة نصف الدنيا – جواب على سؤال – -5
فعل ماضي ناقص من أخوات كان – ممثلة مصرية معتزلة –  -6بحيرة – بركان وأعلى
ّ
قمة في باناما – جنون –  -7سأم وضجر – تحبك –  -8مدينة بريطانية مشهورة بمغازل
القطن – عاصمة أوروبية –  -9يزور ويقصد األماكن املقدسة – من الطيور – من أعضاء
الجسم –  -10حصن السموأل الشهير ذكره شعراء الجاهلية – قمر كامل وممتلىء

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1وليد توفيق –  -2اوهايو – حرز –  -3داموكليس – ّ -4
يرس – اسكندر –  -5اولنت – بي – -6
ّ
أبني – رسم –  -7دا – لدي – رنا –  -8يرش – يتف – رح –  -9شيرين – كروم –  -10اسمهان – نجد

عموديًا

 -1وادي قاديشا –  -2لوارّ – باريس –  -3يهمسان – شرم –  -4وأد – ويل – هي –  -5تيكال – دينا
–  -6وول ستريت –  -7يكنس – فك –  -8يحسن – مر – رن –  -9قر – دب – نروج –  -10زكريا أحمد

حل الشبكة 1646

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

1647
7

8

9

10

11

ّ
القوات
بمراسالته مع
إشتهرقاد فرقة
شراسة.
.)1949
وأكثرهم
(-1862
()1945-1900
بريطانيا في مصر
أدولف هتلر
رجاللملك
أقوىاألعلى
الممثل
من
األولى إب ��ادة ال�م��دن�ي�ي��ن في
�رف ع�ل��ى
العالمية
الحرب�و وأش �
خاللغ�س�ت��اب�
علي�ري ال�
بنال �س�
حسين�س
مكةوال�ب��ول�ي�
ص��ة
شريف
ال�خ��ا
الحنظل
طعمسهل
= 11+4+9
أحزان■ ■= 11+9
مصرية
= 7+10+5+1
 =4+2+1+3+5+6+7ممثلة
الموت حسن الصوت ■
معسكرات= طائر
3+8+2+6
 = 8+10خاصته وملكه
الفهم
■
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