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الرياضة األولمبية
ممثلو االتحادات مع
أعضاء اللجنة األولمبية
(سركيس يرتيسيان)

«الطريق إلى ريو ـ »2016
بين اللجنة األولمبية
واالتحادات الوطنية
ع ـق ــدت الـلـجـنــة األومل ـب ـي ــة الـلـبـنــانـيــة
اجـتـمــاعــا مــع االتـ ـح ــادات الــريــاضـيــة
ت ـح ــت عـ ـن ــوان «الـ ـط ــري ــق إلـ ــى ريـ ــو -
 »2016وذلك في مركز الرعاية الدائمة
في بعبدا ،وحضره ممثلو اتحادات
رياضية أللعاب أوملبية.
وألـ ـق ــى رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة جـ ــان ه ـمــام
ك ـل ـمــة أوض ـ ــح ف ـي ـهــا أن الـ ـغ ــاي ــة مــن
ه ــذا االج ـت ـمــاع هــي كيفية مـســاعــدة
االت ـ ـحـ ــادات ل ـل ــوص ــول إلـ ــى األل ـع ــاب
وب ـك ــل ال ــوس ــائ ــل امل ـت ــاح ــة م ــن خــال
برنامج صندوق التضامن األوملبي
وك ــي نـصــل إل ــى بـعـثــة ع ــدده ــا كبير

أخبار رياضية

يحطم رقمه القياسي
شيحا ّ

ي ـت ـج ــاوز بـعـثـتــي دورتـ ـ ــي  2008في
الـصــن و 2012فــي لـنــدن وبـمــا يليق
بلبنان الرياضي.
ّ
عند أمرين أساسيني،
وتوقف همام ّ
األول م ـ ـ ــا ي ـ ـت ـ ـعـ ــلـ ــق بـ ــامل ـ ـشـ ــاركـ ــات
الخارجية تحت راية اللجنة األوملبية
لجهة عدم التزام االتحادات باللوائح
ّ
املقدمة منها ،وهو ما حدث بالنسبة
لــدورة إنشيون « 2014حيث خسرنا
العديد من بطاقات السفر ،والسبب
ّ
تـ ـخ ــل ــف بـ ـع ــض ال ــاعـ ـب ــن وت ـع ــدي ــل
مواعيد السفر ،ما اضطرنا إلى شراء
بـطــاقــات جــديــدة دفعنا ثمنها وهو

ّ
تصرف غير مسؤول وغير احترافي».
وف ــي األم ــر الـثــانــي ،أش ــار إل ــى دعــوة
قريبة حول طاولة مستديرة ملناقشة
املشاركة في إنشيون.
كما ألقى نائب الرئيس طوني خوري
كلمة كشف فيها ومــن خــال موقعه
رئ ـي ـس ــا ل ـل ـج ـنــة ال ـت ـض ــامــن األومل ـب ــي
ً
ع ــن وجـ ــود  18بــرنــامـجــا م ـم ـ ّـوال من
ص ـنــدوق الـتـضــامــن األومل ـب ــي ،مبديًا
اسـتـغــرابـ ّـه لـعــدم تـجــاوب االت ـحــادات
وهــي تتعلق ب ــدورات صـقــل وإع ــداد
لـ ـلـ ـم ــدرب ــن فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان وكـ ــذلـ ــك فــي
الخارج.

بعد ذلكّ ،قدم عضو اللجنة التنفيذية
ل ـل ـج ـن ــة األومل ـ ـب ـ ـيـ ــة رئ ـ ـيـ ــس ال ـب ـع ـثــة
اللبنانية إلى األلعاب (ريو – )2016
م ــازن رم ـضــان عــرضــا مـسـهـبــا حــول
التحضيرات التي تقوم بها اللجنة
املنظمة لأللعاب .ولفت رمضان إلى
ّ
توجه لدى اللجنة األوملبية اللبنانية
إلجـ ــراء ات ـص ــاالت وق ـيــام ت ـعــاون مع
االتـحــادات الرياضية لدعم الالعبني
املـمـيــزيــن واملــرش ـحــن لـلـتــأهــل لـهــذه
األل ـ ـع ـ ــاب وم ـ ــن أج ـ ــل ت ــوفـ ـي ــر أع ـل ــى
اإلمـ ـك ــانـ ـي ــات امل ـ ـتـ ــاحـ ــة ،ك ــاش ـف ــا عــن
الئحة أولية لهم وسوف يكون هناك

متابعة لتمارين واستعدادات هؤالء
الالعبني.
وأشـ ــار إل ــى وج ــود طـلــب دع ــم أوملـبــي
دولي لـ  11العبًا والعبة ،وأيضًا يوجد
دعم على مستوى الفرق ،كما حصل مع
اتحاد كرة الطائرة ،إضافة إلى برامج
دعــم لتحضير املــدربــن ،جــرى القسم
األكـبــر منها .وأك ــد رمـضــان أن الفترة
املتبقية لــأوملـبـيــاد أق ــل م ــن سنتني،
وه ـ ــي ف ـت ــرة ل ـي ـســت ك ــاف ـي ــة لـصـنــاعــة
بطل أوملـبــي ،لكننا لــن نتهيب املهمة
وسنعمل قصارى جهدنا لتكون لنا
مشاركة تحاكي طموحاتنا.

استراحة
1838 sudoku

كلمات متقاطعة 1 8 3 8

ّ
حط ــم بط ــل التزل ـ ّـج املائ ــي س ــيلفيو ش ــيحا
رقم ــه القياس ــي اللبنان ــي ف ــي التع ـ ّـرج
خ ــال بطول ــة «ميكاليدي ــس اليوناني ــة ال ـ ـ
 16للماس ــترز» الت ــي أقيم ــت ف ــي اليون ــان.
وس ـ ّـجل ش ــيحا  5عوام ــات ( 11متـ ـرًا)
والرق ــم الس ــابق ال ــذي يحمل ــه ه ــو 4.5
عوام ــات ( 11متـ ـرًا).
وتأت ــي مش ــاركة ش ــيحا ف ــي املس ــابقة
اس ــتعدادًا ل ــدورة األلع ــاب الش ــاطئية
اآلس ــيوية الت ــي س ــتقام الش ــهر املقب ــل ف ــي
مدين ــة فوكيت التايالندية ،حيث سيس ــعى
ش ــيحا ،ال ــذي ُيعتب ــر أح ــد أب ــرز املتزلج ــن
ف ــي الق ــارة اآلس ــيوية ،ال ــى إح ــراز ميدالي ــة
ف ــي االس ــتحقاق اآلس ــيوي الكبير .وس ــبق
ل ــه أن أح ــرز ميدالي ــات ع ــدة في مس ــابقات
دولي ــة وقاري ــة رس ــمية وودي ــة.

إنجاز جديد لمحمد بنوت
دخ ــل الع ــب كم ــال األجس ــام اللبنان ــي
املحت ــرف محم ــد بن ــوت تاري ــخ اللعب ــة حني
تمك ــن م ــن الف ــوز ب ــأول لق ــب ل ــه ف ــي عال ــم
االحت ــراف ف ــي افتتاحي ــة املوس ــم الجدي ــد
لالتح ــاد الدول ــي ملحترف ــي كمال األجس ــام
ف ــي بطول ــة فينيك ــس ب ــرو «معرك ــة
األبط ــال» ليصب ــح بن ــوت أول لبنان ــي مقيم
ف ــي لبن ــان يف ــوز بلق ــب للمحترف ــن ف ــي
رياض ــة كم ــال األجس ــام ،م ــا س ــيؤهله
مباش ــرة ال ــى البطول ــة األه ــم «مس ــتر
أوملبي ــة» الت ــي س ــتقام ف ــي أيل ــول م ــن العام
املقبل.
وس ــيحصل بن ــوت عل ــى فت ــرة إعدادي ــة
طويل ــة س ــيحاول م ــن خالله ــا رف ــع
إمكانيات ــه ليناف ــس ف ــي مس ــتر أوملبي ــة.
وتمك ــن بن ــوت م ــن التغل ــب عل ــى عمالق ــة
كم ــال أجس ــام ف ــي العال ــم ،ومنه ــم م ــن
ش ــارك ف ــي بطول ــة مس ــتر أوملبي ــة ألكث ــر
م ــن  10س ــنوات.
(األخبار)

أفقيا
 -1كتلة صخرية في األردن بني اليرموك ووادي الزرقاء والغور –  -2وعاء الخمر – من الكواكب
–  -3أعان وساند – إسم موصول – وضع خلسة –  -4عبودية – مفرط الطول من الرجال –
ّ
ّ
خفي – جزيرة إيطالية في املتوسط شرقي كورسيكا نفي
تكلم بصوت
أقــرع الجرس – -5
اليها نابوليون –  -6أغلظ أوت ــار الـعــود – وزيــر الخارجية األميركية وصــاحــب التصميم
املعروف بإسمه ملساعدة أوروبا بعد الحرب العاملية الثانية حصل على جائزة نوبل للسالم
ُ
عام  -7 – 1953يساهم بصوته في اإلقتراع – إسم كانت تعرف بحيرة مالوي قديمًا –  -8فم
الطيور – للتأوه –  -9نسبة الى شعوب تسكن إحدى الدول اآلسيوية – جرذ باألجنبية – -10
ّ
ويصب في البحر األبيض املتوسط
نهر صغير في لبنان ينبع من مغارة أفقا

عموديًا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 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.

 -1وال ــد األب أو األم – حفر البئر – ي ـ ّ
ـدرب –  -2مــن املـكـســرات – جسم اإلن ـســان –  -3زعيم
قرطاجي ّ
لقب بالصاعقة ووالــد هنيبعل القائد التاريخي الشهير –  -4عاتبهم – مدينة
ّ
فلسطينية ومن أقدم مدن فلسطني التاريخية –  -5مرض – يسد القارورة أو يصلح الشيء –
ّ
ّ
ّ
البرجيي – حرف نصب – مقياس
وأحب وفضل على الغير –  -6أحد سالطني املماليك
أراد
مساحة –  -7حرف جزم – من بطالت األساطير اليونانية تزوجت ديونيزوس إله الخمرة
–  -8ورك – لقب ملوك إيران –  -9من أسماء األسد – سقي النبات –  -10مخرج مصري شهير
راحل حائز على جوائز مصرية وعاملية

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
بنج – البر –  -5رم – ّ
منبه – ّ
نب –
 -1امللك فاروق –  -2دزني – رون –  -3نابلس – سردا – -4
 -6الجامح –  -7بلشون – ربك –  -8دهق – مصري –  -9كاري – حر – أش –  -10ارمسترونغ

عموديًا

 -1ادنبره – دكا –  -2منازل – بهار –  -3منبج – القرم –  -4ليل – ملش – يس –  -5سان جود –
 -6فو – ّلبان – حر – ّ -7
سبهم – مرو –  -8ر ر ر ر – حرص –  -9وود – براغ –  -10قناة باكيش

حل الشبكة 1837

إعداد
نعوم
مسعود
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7

8
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11

ّ
الخليفة ّ
الخلفاءإشتهر ّ
لملكالخامس ُ
إستعمل
بمراسالته مع
العباسيني.
(.)1949 -1862
ـن أشـهــر
مصر
عتبر مـ
بريطانياي في
األعلىاسي
العب
الممثل
العالميةفياألولى
علي ُيخالل
حسين بن
شريف مكة
بغداد .إهتم باإلصالحات
الحربالحكمة
عرف ببيت
وأنشأ بما
عاصمة له
الرقة
سهل
= 11+4+9
أحزان ■
التجاري■ ■= 7+10+5+1
التبادلالصوت
طائر حسن
= 3+8+2+6
مباراة
الشرط في
= 5+2+1+3+7+6
وشجع
الداخلية
■الفهم
 = 11+10+8+4شريان دم ■  = 9+3نثر املاء
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