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دورة نادي الك�سليك المفتوحة في التن�س
شهد اليوم الرابع في دورة ن��ادي الكسليك المفتوحة في كرة
المضرب التي تقام برعاية النادي اللبناني للسيارات والسياحة
السنوية في الكسليك النتائج التالية في مختلف الفئات العمرية
وتقام الدورة تحت اشراف اتحاد اللعبةوسجلت النتائج التالية:
 الذكور 12سنة وما دون :فاز مارك عازار على أنزو مونارشا ()0-6
و( ،)3-6وجالل صادق على كريستوفر الصايغ ( )1-6و(،)0-6
ورام كليم على ف��ادي ب��ي��دان ( )1-6و( ،)0-6وسيباستيان
بومغارتن على أنجيلو ناصيف ( )4-6و( ،)2-6وعبدو عبيد على
أليكس بومغارتن ( )4-6و( ،)3-6وكريستوفر الصايغ على مارك
نصار ( )0-6و( ،)0-6وسيباستيان بومغارتن على عمر المصري
( )1-6و(.)0-6
 14سنة وما دون :فاز كيفن شحود على أليكس بومغارتن ()1-6
و( ،)0-6وكريم صليبي على مارك عازار ( )0-6و( ،)2-6وجالل
صادق على روي تابت ( )1-6و( ،)2-6وكريستوفر بومغارتن على
أنطوني حنا ( )0-6و(.)0-6
 18سنة وما دون :فاز مايكل شاكر على راي��ان ك��راب ()2-6
و(.)2-6
ال��ق��دام��ى  55سنة وم��ا ف���وق :ف��از ج���ورج ق��ب�لان على نيكوال
بورتونوتاريوس ( )2-6و( ،)1-6ومنير بخعازي على الياس
عرقتنجي ( ،)3-9وغسان جابر على بول صهيون ( ،)4-9وتوفيق
أبي اللمع على فادي جهشان ( ،)6-9وشكري نخول على جو بوالد
(.)0-9
فردي الرجال :فاز ميشال سعادة على جو مهنا ( )2-6و(،)0-6
وجيوفاني سماحة على ايلي شكيبان ( )0-6و( ،)1-6وشربل شقير
على الياس فاضل ( )1-6و( ،)1-6وعبدو عبيد على اتيان بستاني
( )1-6و( ،)0-6ورامي عاليلي على جيمي سعد ( )1-6و(،)0-6
وجاد صليبي على كريم الحلو ( )4-6و( )7-5و( ،)7-10وتوماس
ويل على ريمون بردويل ( )3-6و( ،)4-6وإميليو خوري على غسان
زين ( )5-7و(.)5-7
 اإلناث 14سنة وما دون :فازت غادة بتور على ليتيسيا رزق ()0-6
و( ،)1-6وساره ناصيف على كالرا سماحة ( )0-6و(.)0-6
فردي السيدات :فازت زوف��اغ درساهاجيان على سينتيا خليل
( )0-6و(.)1-6
 18سنة وما دون :فازت باتريسيا عبيد على ترايسي بو مرعي
( )1-6و( ،)0-6وس��اره ناصيف على سيرينا جوزيف ()0-6
و(.)0-6

ميشال سعادة

الحفل ال�سنوي لنادي البو�شرية

درع من القاصوف إلى رئيس اللجنة األولمبية

كيفن شحود

غادة بتور

برنامج الجمعة

وفي ما يلي برنامج مباريات اليوم الجمعة  18تموز الجاري:
 الذكور 18سنة وما دون:
الساعة  :14.00كيفن شحود ضد كريم صليبي ،وجان ماري يزبك
ضد محمد نور كليم ،وشاكر مارديني ضد مايكل شاكر ،وميشال سعادة
ضد عبدو عبيد.
فردي الرجال:
الساعة  :15.30عامر ناو ضد أمين صفير ،ويعقوب مخزومي ضد
رونالد داوود أو ميالد بركات.
الساعة  :17.00روبن حرب ضد ماهر يحيى ،ومارك ضومط ضد
إيلي شديد ،ومايكل شاكر ضد مارتن ستيتلر ،وتوفيق سليم ضد أدي
مراد ،وكارل صهيون ضد بيتر بوعون.

باتريسيا عبيد

دورة برمانا ال�سنوية في كرة الم�ضرب
ّ
ينظم نادي برمانا دورته السنوية بالتنس تحت اسم «كأس األرز» لعام
 2014على مالعبه الكائنة في مدرسة برمانا العالية بين  23تموز الجاري
ّ
المنظم
و 10آب المقبل تحت إشراف االتحاد اللبناني للعبة .وأعلن النادي
انطالق عملية التسجيل للمشاركين بالدورة في الفئات المعتمدة وهي :فردي
الرجال وفردي السيدات وزوجي رجال وقدامى فوق  35سنة وقدامى فوق 55
سنة وتحت  18سنة للذكور واإلناث وتحت  14سنة للذكور واإلناث وتحت 12
سنة للذكور واإلناث وتحت  10سنوات للذكور واإلناث وزوجي ذكور تحت 12
سنة.
وسميت بطلة لبنان
وتبلغ الجوائز المالية للدورة سبعة آالف دوالر أميركيُ .
السابقة ناهيا أبو خليل مديرة للدورة وطانيوس كنعان حكما ً عاماً .وتجرى
وحدّدت
عملية التسجيل شخصيا ً عبر الالعبين أو عبر األهل في مقر الناديُ .
المهلة األخيرة للتسجيل ظهر االثنين  21تموز الجاري ،على أن تجرى عملية
سحب القرعة عند الساعة الواحدة بعد الظهر .ألية معلومات االتصال على أحد
األرقام التالية:
71-641743
04-960430-1-2
يذكر أن الدورة ترعاها ليندت وفولفيك وبابوال ودنلوب وسبورتس فور إيفر
وملبوسات لوتو وغاتورايد.

الساعة  :18.30جوني حرب ضد سيرج أبو شديد.
القدامى  45سنة وما فوق:
الساعة  :20.00طوني رزق ضد شكري نخول.
فردي السيدات:
الساعة  : 15.30تانيا مهنا ضد ريا حايك ،وياسمين صهيون ضد
ساره شمس الدين أو روال معتوق.
زوجي الرجال:
الساعة  :18.30ناو ومخزومي ضد شديد وساسين أو بومارون
وبدران.
الساعة  :20.00أبو شديد ورواس ضد صهيون وخياط ،وأبو
شاهين وسماحة ضد عازار وعازار أو طعمة وطعمة ،وشاكر وعاليلي
ضد عون ونحاس أو حرب وحرب ،وشقير وشلح ضد سليم ومراد.

(تصوير سركيس يرتيسيان)

كريستوفر بومغارتن

اختتام دورة كرة القدم في �صيدا بفوز النادي ال�شعبي
اختتمت دورة كرة القدم التي أقيمت على
أرض النادي المعني ،في صيدا القديمة تحت
شعار« :أوقف المخدرات ...غير حياتك» ،التي
أقامها نادي شباب البلد الرياضي بالتعاون
مع النادي المعني الرياضي.
وشارك في المباراة الختامية فريقا النادي
الشعبي ون��ادي شباب البلد .وانتهت بفوز
األول بنتيجة  2مقابل صفر.
حضر ال��م��ب��اراة الختامية عضو اللجنة
المركزية في التنظيم الشعبي الناصري محمد
الرفاعي ورئيس نادي الحرية الرياضي محمد
العسيلي ورئيس نادي شباب البلد الرياضي
حسين البواب وحشد من المشجعين.
وسلم الرفاعي كأس المرتبة األولى لكابتن
فريق النادي الشعبي إبراهيم مصطفى ،كذلك
سلم كأس المرتبة الثانية لكابتن فريق نادي
شباب البلد علي سعد.

أق��ام ن��ادي الشبيبة البوشرية بطل لبنان في الكرة
الطائرة حفله السنوي في فندق «أكواريوم» (المعاملتين).
تقدّم الحضور مروان قدّوم ممثالً وزير الشباب والرياضة
العميد عبد المطلب ح��ن��اوي ،رئيس اللجنة األولمبية
اللبنانية ورئيس االتحاد اللبناني للكرة الطائرة جان
ه ّمام ،الرئيس الفخري التحاد الكرة الطائرة ولنادي
البوشرية شحادة القاصوف ،رؤساء وأعضاء االتحادات
الرياضية ،رؤساء وأعضاء األندية.
افتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني فكلمة ع ّريفة
الحفل باسكال القاصوف رحبّت فيها بالحضور ،مشيرة
إلى أن نادي البوشرية هو «مقلع الرجال» ،شاكرة دعم

النائب ابراهيم كنعان وفندق أكواريوم على إقامة الحفل
ورئيس النادي البطل المحامي قيصر باخوس.
م��ن جهة أخ���رى ،تحدث ب��اخ��وس فاعتبر أن ن��ادي
البوشرية أحرز بجدارة لقب بطولة لبنان «إكس إكس إل»
لموسم  ،2014-2013وسيكون له فريق كبير الموسم
المقبل لالحتفاظ باللقب ،شاكرا ً اتحاد كرة الطائرة على
رعايته اللعبة والسير بها نحو التألق واالزدهار .ثم قدّم
شحاده القاصوف درعا ً تذكارية باسم نادي البوشرية إلى
كل من ممثل النائب كنعان ورئيس اللجنة األولمبية جان
ه ّمام والمدير العام لشركة أبي رميا أخوان ميشال أبي
رميا ورجل األعمال سركيس سركيس.

دورة دولية في كرة ال�سلة
تنطلق ال��س��ب��ت ال��واق��ع ف��ي  19تموز
ال��ج��اري ،على مالعب المج ّمع الرياضي
«ان��ي��رج��ي س��ب��ورت��س» ف��ي ذوق مكايل،
المرحلة األول��ى من تصفيات ك��رة السلة
(( 3x3ضمن السلسلة العالمية التي
ّ
تنظمها مجموعة «سبورتس مايندز» التي
يشرف عليها قائد منتخب لبنان للرجال
في كرة السلة ياسر الحاج بمشاركة 36
فريقا ً في ثالث فئات :رجال وسيدات فوق
 18سنة وفئة الذكور تحت  18سنة .وهذه
التصفيات ،التي تقام للمرة األولى في لبنان،
مؤهلة إلى النهائيات التي ستقام في الصين
في آب المقبل ويشرف عليها االت��ح��ادان
الدولي واللبناني لكرة السلة.
وتنظم ال��دورة على طريقة المجموعات
في الدور األول ثم دور ربع النهائي ثم نصف
النهائي والنهائي بقيادة حكام اتحاديين
معتمدين من االتحاد اللبناني لكرة السلة.
وسوف تكون هذه ال��دورة برعاية «بركات
ت��راف��ل» و«الجامعة اللبنانية الدولية»
و«مياه بردوني» و«أي أم جي».
وس��ت��ق��ام ال��م��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ف���ي 26
تموز ال��ج��اري على مالعب ن��ادي هوبس
(ال��ح��ازم��ي��ة) .وس���وف ت��ق��وم المجموعة
المنظمة بتوزيع ج��وائ��ز مالية وعينية،
تقدمة كل من «فيتنيس زون» و«منتجع
بانجيا» التابع لسلسلة «فنادق واروي��ك
العالمية» ومطعم «ريكيز» ،على الفرق
الفائزة بالمركزين األول والثاني في الفئات
الثالث.

بعثة الأنترانيك �إلى بطولة العالم في التايكواندو
ي��خ��وض الع��ب��و أن��ت��ران��ي��ك في
التايكواندو جاد روحانا وليوبولدو
صفير وس��ان��درا دي���ب ،منافسات
بطولة العالم للناشئين التي تقام
م��ن  21إل��ى  29تموز ال��ج��اري في
أذربيجان.
وك����ان ال�لاع��ب��ون ال��ث�لاث��ة قد
تأهلوا لتمثيل لبنان بعدما خاضوا
التصفيات (مواليد 2001 - 2000
  ،)2002التي نظمها اتحاد اللعبةفي ن��ادي مون الس��ال أواخ��ر الشهر
الماضي.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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1 .1فيزيائي أميركي ومخترع شهير إخترع المصباح
الكهربائي
2 .2مدينة س��ودان��ي��ة ،إل��ه الجحيم ف��ي الميثولوجيا
اليونانية
3 .3حاجز ،يلمساه
4 .4بلدة لبنانية ،يجعالن االمالك الخاصة ملكا ً للدولة
5 .5متشابهان ،ندهت عليه ،شهر ميالدي
6 .6نجمع ،فارما ً فرما ً ناعماً ،خاصتي
7 .7إختبار ،نداعب
8 .8نقضت العهد ،تخاصم بشدة
9 .9حرف أبجدي مخفف ،بارع ،حسن المظهر
1010قرية لبنانية مق ّر بطريرك األرمن الكاثوليك ،مهرب،
إسم موصول
1111عائلة أديب لبناني راحل ،عاصمة بلجيكا
1212جالسنا على الشراب ،رب

1 .1منطقة في إيطاليا الوسطى ،بلدة لبنانية
2 .2موقع في المغرب قرب القصر الكبير
3 .3بسط ،ظهر السفينة ،والية أميركية
4 .4بلدة لبنانية ،أحكما االمر
5 .5أهدلناها ،مدينة أردنية
6 .6ضمير منفصل ،إتهمته ،أعلى قمة في االردن
7 .7إلهة الخصب والزراعة عند اليونان ،بلدة لبنانية
8 .8شاركنا ،حل
9 .9نبال ،من الطيور
1010متخيالً ،أضع خلسة ،للنفي
1111مثيل ،أزدرد الطعام ،بحر
1212كثر شحمه ،يفتالنه
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،147596382 ،362178594
،753641829 ،589324716
،896253471 ،214789653
،471862935 ،638915247
925437168

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ب��اراغ��واي ،ادم  ) 2ام،
ن��ارام سين  ) 3بيسان ،ان ) 4
انت ،دار العلم  ) 5ال ،ايم ،مفتاح
 ) 6ملول ،رينو ،ما  ) 7نرافقها،

ري��ال  ) 8دي��ن��ار ،لبدت  ) 9بح،
ن��داف��ع ،م��ل  ) 10ان��و ،ب��اب��ل ،يل
 ) 11يناسبه ،ديانا  ) 12نيس،
البالما.
عموديا:
 ) 1باب المندب ،ين  ) 2امين

الريحاني  ) 3ست ،وان ،ناس ) 4
انا ،الفانوس  ) 5غاندي ،قرد ،بل
 ) 6ور ،امره ،ابها  ) 7ااسر ،يالفا
 ) 8يم ،امن ،بعبدا  ) 9سالفادور،
ليل  ) 10اينعت ،يتم ،ام ) 11
دن ،الما ،لينا  ) 12رمحاال ،ال.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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Dawn of the Planet of
the Apes
ف�ي�ل��م درام� ��ا ب �ط��ول��ة ج��ودي
غرير من اخراج مات رييفز .مدة
ال�ع��رض  130دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��وردن الس ساليناس،
فوكس ،سينما سيتي ،ابراج).

Avis de mistral
فيلم دراما بطولة جين رينو
م ��ن اخ� � ��راج روز ب � ��وش .م��دة
ال�ع��رض  105دق��ائ��ق،ABC( .
سينما سيتي).

Cold in July
ف �ي �ل��م رع���ب ب �ط��ول��ة ميشال
ه ��ال م��ن اخ� ��راج ج �ي��م مايكل.
م � ��دة ال � �ع� ��رض  109دق ��ائ ��ق.
( ،ABCفوكس ،سينما سيتي،
صوفيل).
Jump Street 22
فيلم كوميدي بطولة جوناه
هيل من اخ��راج فيل ل��ورد .مدة
ال�ع��رض  109دقيقة،ABC( .
ك ��ون� �ك ��ورد ،الس س��ال �ي �ن��اس،
ابراج ،اسباس).

Last Love
فيلم كوميدي بطولة ميشال
ك� ��اي� ��ن م � ��ن اخ � � � ��راج س� ��ان� ��درا
ن �ي �ت �ل �ب �ي��ك .م� ��دة ال� �ع ��رض 116
دقيقة( .سينما سيتي).
Chef
فيلم كوميدي بطولة واخراج
جون فافريو .مدة العرض 115
دق �ي �ق��ة ،ABC( .ك��ون �ك��ورد،
سينما سيتي ،ديونز ،غاالكسي،
سينمال ،فوكس).

