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«�ألفا» ترعى منتخب ال�سلة في م�سيرته العالمية
وهومنتمن وافق على «ال�سوبّر» لأجل المنتخب
و ّق��ع��ت ش��رك��ة أل��ف��ا ،ب����إدارة أوراس��ك��وم
لالتصاالت ،واالتحاد اللبناني لكرة السلة،
عقد رعاية للمنتخب الوطني للرجال الذي
سيشارك في التصفيات المؤهلة الى نهائيات
بطولة العالم في الصين العام المقبل .وجرى
التوقيع في مؤتمر صحافي حاشد عقد ظهر
أول أمس في مج ّمع نهاد نوفل ـ ذوق مكايل.
وت��ق �دّم الحضور رئيس مجلس إدارة ألفا
والمدير العام المهندس مروان الحايك ورئيس
اتحاد كرة السلة أكرم الحلبي وأعضاء االتحاد
وحشد كبير من رجال الصحافة واإلعالم.
بداية ،النشيد الوطني اللبناني ،ثم كلمة
للحلبي جاء فيها« :منذ ثالثة أسابيع واجهنا
مشاكل مالية كبيرة ف��ي االت��ح��اد وكانت
مشاركة منتخب لبنان في إكمال تصفيات
كأس العالم مهددة بنسبة كبيرة بسبب الشح
المالي .في هذه األثناء ،زرنا المهندس مروان
الحايك في مكتبه وأب��دى التجاوب السريع
لدعم االتحاد .وأتمنى لو كان على رأس كل
الشركات شخص مثل مروان الحايك .وأود ان
أشكر شركة ألفا ورئيس مجلس ادارتها على
دعم منتخب لبنان باسم عشاق كرة السلة
وعائلة اللعبة وهو بمثابة دعم للبنان ليظل
العلم اللبناني حاضرا ً في المحافل الرياضية
الخارجية».
الحايك
بدوره قال الحايك« :ميداننا التكنولوجيا

وهدفنا تحقيق إنجازات تكنولوجية لمواكبة
كل جديد على صعيد العالم ،وبموازاة ذلك
ن��واك��ب األن��دي��ة واالت���ح���ادات والجمعيات
والمهرجانات الرياضية من كرة القدم الى
الكرة الطائرة إلى التزلج على الثلج والتزلج
المائي والتايكواندو والتنس وغيرها ،الى
جانب األحداث الفنية والثقافية واالجتماعية.
كما ندعم قضايا ذوي اإلرادة الصلبة.
أضاف «نفتخر بدعم كرة السلة وبالعقد
ال��ذي نوقعه اليوم مع االتحاد ،وهي المرة
الثانية ،علما أنّ التجربة األولى قبل أعوام
لم تكن على قدر اآلمال ألسباب إدارية خاصة
باالتحاد .وها نحن نعود بقوة لدعم منتخب
لبنان للرجال في كرة السلة ،ألننا في ألفا
وضعنا في صلب استراتيجيتنا االنتقال من
مشغل تقليدي إلى مز ّود للسعادة في المجتمع
عبر دمج الطابع التكنولوجي والخدمي مع
الطابع اإلنساني لتصبح عالمة ألفا التجارية
عنوانا للسعادة في كل المجاالت».
ولفت الحايك إلى أننا «مسرورون للتعاون
مع اتحاد ك��رة السلة برئاسة السيد أكرم
الحلبي وهدفنا خدمة الرياضة» ،مؤكدا ً أنّ
«منتخب لبنان يم ّثل لبنان بأسره وأملنا كبير
بالفوز على الصين الخميس المقبل .وهو ما
سيعطينا دفعا ً كبيرا ً للتأهل الى نهائيات
كأس العالم».

نادي النجمة �« ...أقل طائفية»!
} إبراهيم وزنه

ه��وم��ن��ت��م��ن ي��ع��ل��ن م��ش��ارك��ت��ه
في “السو ّبر”

تلقت األمانة العامة لالتحاد اللبناني
لكرة السلة كتابا ً من جمعية هومنتمن
يشير إلى موافقة إدارة النادي على مشاركة
فريق هومنتمن لكرة السلة في مباراة كأس
السوبر التي تسبق افتتاح الموسم السلّوي.
وجاء في الكتاب :تتشرف اللجنة اإلدارية
لجمعية هومنتمن ب��ي��روت بإعالمكم أن

لجنة كرة السلة في نادي هومنتمن بيروت
ق��ررت في جلستها األخيرة المشاركة في
مسابقة كأس السوبر بتاريخ  14تشرين
األول المقبل .وهذا القرار جاء قبيل اللقاء
المرتقب والمصيري لمنتخبنا الوطني
ولعدم تعكير األج��واء اإليجابية السائدة
قبل هذا العرس الوطني ،وتطلب اللجنة
اجتماعا ً طارئا ً مع رئيس االتحاد لتوضيح
األم��ور واالن��ط�لاق بموسم رياضي ناجح
بإذن الله.

مواجهة النجمة والأن�صار في الأ�سبوع الأول
أعلن االتحاد اللبناني لكرة القدم برنامج
م��ب��اري��ات األس��ب��وع األول لبطولة ال���دوري
اللبناني للدرجتين األولى والثانية ،وكالهما
سينطلق في  14ايلول المقبل ،على أن تنطلق
بطولة األولى يوم الجمعة ( 14ايلول) بمباراة
تجمع بين الشباب والغازية وجاره التضامن
ص��ور على ملعب كفرجوز ( ،)15.30وفي
اليوم عينه يستضيف البقاع الرياضي (النبي

شيت سابقاً) فريق الراسينغ على ملعب النبي
شيت ( .)16.00وفي مباريات يوم السبت
( 15أيلول) يلتقي االخ��اء األهلي عاليه مع
السالم زغرتا في بحمدون ( )15.30والنجمة
مع األن��ص��ار على ملعب المدينة الرياضية
( ،)16.00أما األحد ( 16منه) فيح ّل شباب
الساحل ضيفا ً على فريق طرابلس على ملعب
بلدية طرابلس ( )15.30لتختتم المرحلة
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األول��ى بلقاء العهد مع الصفاء على ملعب
صيدا ( .)16.00مع االشارة إلى ان المباريات
التي ستنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرا ً
سيتم نقل وقائعها مباشرة عبر محطة أم تي
في .وعلى جبهة الدرجة الثانية ،فاالنطالقة
ستكون يوم الجمعة المقبل ( 14أيلول) من
ملعب صيدا بمباراة تجمع بين األهلي صيدا
والمبرة ( ،)15.30ثم تجري يوم السبت في

ّ
محطة ال بي سي مؤخرا ً بب ّثها منذ مدّة
ثالثة مقاطع ترويجية لبرنامج “بكل طائفية” بدأت
ً
قصيرة ما أدّى سريعا ً إلى اشتعال مواقع التواصل االجتماعي رفضا لما تتضمنه من رسائل في
غير محلها وتوقيتها ،والالفت أن أحد هذه المقاطع ر ّكز على مدرجات نادي النجمة والهتافات التي
المتعصبون لفريقهم ،وهذا األمر أثار حفيظة النجماويين ومعهم الكثير من
يطلقها النجماويون
ّ
الزمالء المنتقدين ،والسؤال الذي يطرح نفسه ،لماذا يتم اختيار النجمة فقط ويُغض الطرف عن
بقية الهتافات والسمفونيات؟ وأهل تلك المحطة يدركون تماما ً بأن ما يصدر من مدرجات معظم
تعصبا ً أو إثارة سياسية ونعرات طائفية عما هو حاصل في المدرجات
األندية اللبنانية ال يقل
ّ
النبيذية .فلماذا تغافلتم عن إبراز ما يحصل في المدرجات الحكماوية مثالً؟ حيث ترسم الصلبان
باأليدي وتطلق االهانات بكل االتجاهات! وفي مدرجات النادي الرياضي أيضا ً لطالما هُ تكت
الحرمات ،وفي مدرجات أخرى تطلق الشعارات السياسية والمواقف الحزبية ،لتصبح النجمة في
هذا المجال “أقل طائفية” .والجدير ذكره أن تلك “الفورة” الطائفية السياسية المناطقية ،أكثر ما
تبلورت وفرضت نفسها على موشحات الجماهير الرياضية في معظم المالعب بعد العام 2005
 ،وتحديدا ً في ضوء االنقسام العمودي الحاصل في البلد ،حيث تمركز أبناء الوطن الواحد بين
ضفتي  14و 8آذار.
وعن البرنامج “الفتنة” ،تقول مقدّمته نسرين ظواهرة “سنتحدث في أمور ال تقال بصوت عالٍ،
كيف ينتقد المسيحيون المسلمين وكيف ينتقد المسلمون المسيحيين وغيرها الكثير” .ثم تضيف
مر ّوجة ألمر ال تقدر عليه باعترافها“ :يحمل البرنامج رسالة إلى اللبنانيين ،نريد أن نقول لهم بأنه
ال يمكننا إال نعيش سويا ً على أمل ان نجعلهم أقل طائفية مع إدراكنا بصعوبة المه ّمة التي تحتاج
إلى وقت طويل لكي تتحقق”.
باألمس  ،أعلن مصدر قانوني في نادي النجمة“ ،عن نيّة إدارة النادي بمحاسبة المسيئين
إلى جمهورها من خالل بث هذا المقطع وعبر األطر القانونية” ،وأ ّول الغيث مع إنذار القيمين على
المؤسسة االعالمية والطلب منهم وقف عرض هذا الشريط ،وطلب عطل وضرر عن االساءة التي
لحقت بالنجمة وجمهورها الكبير .وفي هذا السياق طلب رئيس النادي أسعد الصقال من محامي
النادي محمد عراجي متابعة القضية لحين وقف عرض الشريط مع تقديم االعتذار لجمهور النجمة
الكبير.

ذهبية وف�ضية في «�أثقال» �آ�سيا للبنان
�إنجاز كبير لخ�ضر عليوان و�أيمن حوماني

 15منه  4مباريات وفق اآلتي :الحكمة ضد
هومنتمن (الصفا) ،واألهلي النبطية ضد البرج
(كفرجوز) ،وشباب البرج ضد الشباب العربي
(العهد) ،واالصالح البرج الشمالي ضد ناصر
بر الياس (بلدية ص��ور) ،لتختتم المرحلة
يوم األحد في  16أيلول بلقاء يجمع النهضة
بر الياس واالجتماعي على ملعب جمال عبد
الناصر في بلدة الخيارة البقاعية.

ديوكوفيت�ش بط ًال لأميركا المفتوحة على ح�ساب ديل بوترو
ت ّوج الالعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،بلقب دورة أميركا المفتوحة
بالتنس ،بتغلّبه في النهائي على نظيره خوان مارتن ديل بوترو ،بثالث
مجموعات دون رد ،بنتيجة ( 6-7 ،3-6و ،)3-6ليحرز لقبه الثالث في
أميركا المفتوحة ،بعد  2011و ،2015ويحرم منافسه من لقبه الثاني بعد
 ،2009وبذلك أعلن عن عودته بقوة إلى قمة مستواه.
أمس ،استعرض موقع رابطة محترفي التنس ،أبرز مالمح بطولة أميركا
مسجالً المالحظات التالية حول بطلها الصربي :قبل  3شهور تقريباً ،خرج
ّ
نوفاك ديوكوفيتش من ربع نهائي روالن غاروس ،بالخسارة أمام المصنف
 72عالميا ً ماركو شيشيناتو ،وكانت ثقة الالعب بنفسه مهتزة للغاية ،وهذا
ما أثار الكثير من الجدل حول إمكانية عودته إلى سابق عهده من جديد.
واآلن يجد ديوكوفيتش نفسه في منتصف الطريق ،من إمكانية الفوز
باأللقاب األربعة الكبرى على التوالي مرة أخرى ،بعد فوزه بلقبي ويمبلدون
وأميركا المفتوحة ،وبات يملك من البطوالت الكبرى 14 ،لقبأً ،مناصفة مع
بيت سامبراس وخلف رافائيل نادال بثالث ألقاب ،وروجر فيدرر بستة
ألقاب.
وبالتتويج بلقب أميركا المفتوحة ،ارتقى ديوكوفيتش إلى المركز الثاني
في السباق نحو البطولة الختامية في لندن ،بفارق  1,035نقطة فقط عن
نادال ،وبات منافسا ً قويا ً على إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.
م��ع االش���ارة إل��ى ان ديوكوفيتش ف��ي النهائي ،ق��دم مستوى ثابتا ً
طوال المباراة ،وكانت لديه إجابات لكل تسديدات الالعب األرجنتيني
الصاروخية.

ي برفع األثقال الذي يمثل لبنان في دورة األلعاب اآلسيوية للماسترز في
نجح الفريق اللبنان 
مدينة بينانغ الماليزية بتحقيق الفوز في ميداليتين واحدة ذهبية وأخرى فضية .ونال الرباع
الدولي المخضرم خضر عليوان الميدالية الذهبية عن الفئة العمرية التي تتراوح بين  45و 56
سنة جامعا ً  225كيلوغراما ً (خطفا ً ونتراً) .فيما نال الرباع الدولي أيمن انيس حوماني على
الميدالية الفضية وزن  105كيلوغرامات عن الفئة العمرية  39 - 35سنة جامعا ً  251كيلوغراما ً
(خطفا ً ونتراً) .وترأس البعثة الحاج سهيل القيسي ،ومن بيروت بقي رئيس االتحاد اللبناني لرفع
االثقال الحاج حسنين مقلد متابعا ً التفاصيل كافة لحظة بلحظة.

اختالف النظرة �إلى «ميراندا»
بين فالفيردي و�إدارة بر�شلونة

التعادل �س ّيد الموقف بين لبنان وعُ مان� ...سل�سلة الالخ�سارة ت�صل �إلى الرقم 16
حسم التعادل السلبي المواجهة الودية،
ال��ت��ي جمعت منتخب لبنان م��ع نظيره
العُ ماني ،في العاصمة األردن��ي��ة عَ مان.
وش��ه��دت ال��م��ب��اراة إش��راك م��درب منتخب
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لبنان ،م��ي��ودراغ رادول��وف��ي��ت��ش ،لبعض
الالعبين الجدد.
كما وقف على جاهزية جميع عناصره،
قبل المباراة الودية األصعب أمام أستراليا،
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ف��ي سيدني ،خ�لال شهر تشرين الثاني
المقبل.
وبذلك ،استمر منتخب لبنان في سلسلة
الال خسارة ،حيث لم يتلق أي هزيمة ،في
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الكلمات المتقاطعة
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آخر  16مباراة خاضها ،محققا ً  7انتصارات
و 9تعادالت .وتمكن المنتخب اللبناني،
من تسجيل  20هدفاً ،فيما تلقى مرماه 8
أهداف ،خالل هذه السلسلة.

2
3
4
5
6

ذك���رت ت��ق��اري��ر صحافية إس��ب��ان��ي��ة ،أن ه��ن��اك خ�لاف �ا ً ب��ي��ن إدارة ب��رش��ل��ون��ة وإرن��س��ت��و
ف��ال��ف��ي��ردي ،ال��م��دي��ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ف��ري��ق ال��ك��ت��ال��ون��ي ،ح���ول ت��دع��ي��م م��رك��ز ال��ظ��ه��ي��ر األي��س��ر.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية“ :رغم العمل الكبير للبارسا في سوق االنتقاالت
إال أن مركز الظهير األيسر هو الوحيد الذي لم يتم تعزيزه” .وأضافت الصحيفة“ :بعد بيع مثمر
للوكاس ديني إليفرتون مقابل  20مليون يورو ،تراهن إدارة النادي على خوان ميراندا صاحب
ّ
مبشر
الـ 18عاماً ،للعب دور البديل لجوردي ألبا” .وأردف��ت“ :رغم صغر سن ميراندا إال أنه
على المستويين التكتيكي والفني ،ويملك اإلمكانات لمساعدة الفريق في المباريات الصعبة”.
وتابعت“ :لكن المشكلة في فالفيردي ،ومساعديه الذين يرون أن الالعب ال يزال صغيرا ً على
المنافسات الكبيرة ،ويعتقدون أن الدفع به قد يشكل خطرا ً على الفريق وعلى الالعب نفسه”.
ولفتت الصحيفة“ :النقاش مفتوح في برشلونة ،إذ يود فالفيردي الحصول على العب أكثر خبرة
في هذا المركز ،لتدعيم ألبا من جانب ،وإزالة الضغط من على ميراندا من جانب آخر ،بينما ال تفكر
اإلدارة بالطريقة نفسها» .ولتختم “على أي حال لن يتحرك النادي في كانون الثاني المقبل إال في
حالتين ،األولى هي االتفاق بين اإلدارة الرياضية وفالفيردي على عقد هذه الصفقة ،أو تعرض ألبا
إلى إصابة خطرة”.

أفقياً:

عمودياً:

1 .1أديب لبناني راحل من قصصه «تامارا»
2 .2جزيرة يونانية في بحر إيجه ،مدينة مصرية
3 .3يرطبانه بالماء ،منزلها
4 .4من األقارب ،نهتم باألمر ،ألف
5 .5مدينة في فرنسا ،شارك في األمر
6 .6يطلق على الشخص عند الوالدة ،يدعم ،عائلة
7 .7كاتب ،إلهة سامية عبدها الفرس واألرمن واليونان
8 .8آسفاً ،من الطيور
9 .9تالل ،قلب ،مدينة فرنسية
1010حرف أبجدي مخفف ،يحدث في بدنكما جرحا ً
1111ناولتونا باليد ،مدينة فيتنامية
1212من األطراف ،مدينة ليبية ،إحسان

1 .1خليج في لبنان عليه العاصمة بيروت
2 .2جزيرة إيطالية في المتوسط ،حاكم
3 .3يحصل على (مجزومة) ،مسيّنا ،بسط
4 .4أداة إح��دى حواسي ،سكان تساليا في األساطير
اليونانية
5 .5نشيّد البناء ،مدينة في شرق فرنسا
6 .6قوامها ،ضجر ،قرعا الجرس
7 .7ب��ح��ر ،ج��ري��دة عربية اسسها ف��ي ب��ي��روت خليل
سركيس عام 1877
8 .8والية أميركية ،من األلقاب
9 .9خاصتها ،من الطيور ،فني
1010مدينة في إنكلترا ،من األنبياء
1111يضع شيئا ً مقابل المال ،أعلم باألمر ،أحد الوالدين
1212أستفسر ،يحادث ليالً
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،418976235 ،529134786 ،763825194
،346218957 ،175349628 ،892567413
984752361 ،237681549 ،651493872
{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:

 ) 1االون������س������ك������و ،رب��������ا  ) 2ي������ال،
اس�����اك�����ن�����ه  ) 3ن�����س�����ن�����اس ،ف��ل��س��ط��ي��ن
 ) 4ش�����اي ،ب���ت���ات���ر ،دا  ) 5وات����رل����و ،ري��ق
"
 ) 6ابني ،شاهدت  ) 7يا ،م��اي ،ام ،مر  ) 8نبأ،
نشر ،امية  ) 9لينا ،باريس  ) 10هي ،امتحن ،ررر
 ) 11يودع ،لتمنا  ) 12اناملي ،جرس.

عموديا:
 ) 1اينشتاين ،هيا  ) 2السا ،بابليون  ) 3النيون،
اي ،دا  ) 4ايم ،ناعم  ) 5ناسبت ،انام  ) 6س س،
ترشيش ،تلي  ) 7كافاال ،ربحت  )8وكلتوها ،انمق 9
) نسر ،دمار  ) 10رهط ،رت ،ميراج  ) 11يدي ،ميسر
 ) 12الناقورة ،رأس.

 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
تكرار الرقم عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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