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دوري أبطال أفريقيا

ّ
متمسك باالستضافة
العراق

ّ
قمة مصر األفريقية تنتهي بالتعادل بني الزمالك واألهلي
ان �ت �ه��ت ال �ق �م��ة امل �ص��ري��ة ال �ن��اري��ة بني
الزمالك وغريمه األهلي ،حامل اللقب،
ب ��ال� �ت� �ع ��ادل  1-1أم � ��س األرب� � �ع � ��اء ف��ي
ال�ج��ول��ة األول ��ى م��ن دور امل�ج�م��وع��ات
لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وأق�ي�م��ت امل �ب��اراة ب�ح�ض��ور م��ا ي�ق��ارب
 5000مشجع م��ن جماهير الفريقني
ب� �ع ��د م ��واف � �ق ��ة األم� � � ��ن ع� �ل ��ى ح �ض��ور
ال �ج �م �ه��ور ب �ع��د ال�ت�ع�ه��د ب �ع��دم إث ��ارة
أي م� �ش ��اك ��ل ،ف� ��ي ظ� ��ل ح ��ال ��ة ال �ت��وت��ر
السياسي في الشارع املصري وتطور
األم��ور إل��ى ح� ّ�د االقتتال في الشوارع
ب�ين م��ؤي��دي ال��رئ�ي��س امل �ع��زول محمد
مرسي ومعارضيه.
وكان من املقرر أن تقام املباراة األحد
املاضي ،لكن االتحاد األفريقي للعبة
أج�ل�ه��ا ال ��ى أم ��س ألس �ب��اب تسويقية
خ��اص��ة بالنقل التلفزيوني وح�ق��وق
ال �ب ��ث وإع�ل��ان� ��ات امل �ل �ع ��ب ،وذل � ��ك ف��ي
أع� �ق ��اب ق � ��رار وزارة ال��داخ �ل �ي��ة بنقل
امل�ب��اراة ال��ى ملعب الجونة بمحافظة
البحر األحمر وتغيير موعدها لتقام
ف ��ى ال ��راب� �ع ��ة وال� �ن� �ص ��ف ع� �ص� �رًا ق�ب��ل
اإلفطار .كما كان مقررًا أن تقام املباراة
على ملعب ب��رج ال�ع��رب ف��ي محافظة
االسكندرية في العاشرة مساء عقب
اإلفطار.
ونجح الزمالك في الخروج من الشوط
األول م �ت �ق��دم��ًا ب �ه��دف س �ج �ل��ه أح�م��د

جعفر ف��ي الدقيقة الثامنة بعد ركلة
حرة من الجهة اليمني ،نفذها محمد
إبراهيم ول��م يتمكن ال�ح��ارس شريف
إك ��رام ��ي م ��ن ال �ت �ص��دي ل �ه��ا ب�ط��ري�ق��ة
م �ن ��اس �ب ��ة وال� � ��دف� � ��اع ف� ��ي ت �ش �ت �ي �ت �ه��ا،
فوصلت الى جعفر الذي سددها قوية
في الشباك.
وف��ي بداية الشوط الثاني ،نجح أبو
تريكة ،العائد من اإلم��ارات حيث كان
م �ع��ارًا ف��ي األش �ه��ر األخ �ي ��رة م��ع بني

ي ��اس ال ��ذي ق ��اده إل ��ى ال �ف��وز ببطولة
األندية الخليجية ،في إدراك التعادل
لحامل الرقم القياسي بعدد األلقاب
( )7ح�ين اح�ت�س��ب ح�ك��م امل �ب��اراة ركلة
ج ��زاء إث ��ر ع��رق�ل��ة أح �م��د ع�ب��د ال�ظ��اه��ر
داخ� � ��ل م �ن �ط �ق��ة ال� � �ج � ��زاء ،ان � �ب ��رى ل�ه��ا
أب��و ت��ري�ك��ة وس��دده��ا ع�ل��ى ي�م�ين عبد
الواحد السيد (.)54
بعد هدف التعادل ،شعر املدير الفني
ل�ل��زم��ال��ك حلمي ط ��والن ب�ت��راج��ع أداء

أبو تريكة منح التعادل لألهلي

أخبار رياضية
سباق السرعة للسيارات
الكالسيكية

ج� ��ددت وزارة ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة ال�ع��راق�ي��ة
حرصها ورغبتها بإقامة بطولة كأس الخليج
ب �ن�س �خ �ت�ه��ا ال �ث��ان �ي��ة وال �ع �ش ��ري ��ن ف ��ي م��دي�ن��ة
البصرة ،مبدية أسفها في الوقت ذاته للمواقف
التي وصفتها بالضعيفة لبعض الخليجيني
تجاه حق العراق باستضافة خليجي .22
وج��اء ف��ي ب�ي��ان وزارة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة في
اول رد فعل ازاء منح العراق مهلة ملدة شهرين
إلت� �م ��ام ج��اه��زي��ة اس �ت �ض��اف��ة خ�ل�ي�ج��ي  22ان
«وزارة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ت �ج��دد ت��أك�ي��ده��ا
وح��رص �ه��ا ال �ش��دي��د ع �ل��ى اق��ام��ة ال �ب �ط��ول��ة في
البصرة واستضافة االش�ق��اء الخليجيني في
تلك امل��دي�ن��ة .إن ال ��وزارة ماضية ف��ي تنفيذ ما
بعهدتها من التزامات».
واض� ��اف ال �ب �ي��ان« :وزارة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
ت��أس��ف ل �ل �م��واق��ف ال �ض �ع �ي �ف��ة م ��ن ق �ب��ل بعض
االخ� � ��وة ال �خ �ل �ي �ج �ي�ين ت �ج ��اه ح ��ق ال � �ع ��راق ف��ي
استضافة البطولة».
وك��ان��ت االت �ح��ادات الخليجية ل�ك��رة ال �ق��دم قد
اقرت في اجتماع لها انتهى فجر أمس االربعاء
في املنامة منح العراق مهلة شهرين الستكمال
جاهزية تامة الستضافة منافسات دورة كاس
الخليج بنسختها الثانية والعشرين.
ويأتي هذا القرار على خلفية مشاورات طويلة
ن��اق��ش ف �ي �ه��ا رؤس� � ��اء االت � �ح� ��ادات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
وب �ح �ض��ور رئ �ي��س ات� �ح ��ادي ال� �ع ��راق وال �ي �م��ن
ال �ت��وص �ي��ات ال �ت ��ي رف �ع �ت �ه��ا ل �ج �ن��ة ال�ت�ف�ت�ي��ش
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي ق��ام��ت ب ��زي ��ارات ع ��دة ملدينة
ال � �ب � �ص ��رة ل � �ل ��وق ��وف ع� �ل ��ى ج ��اه ��زي ��ة ال � �ع� ��راق
الستضافة خليجي .22

ب �ع��ض الع �ب �ي��ه ،وخ ��اص ��ة ف ��ي وس��ط
امل �ل �ع��ب ف��أج��رى ت�غ�ي�ي��ري��ن متتاليني
بنزول محمود عبد الرازق «شيكابال»
ً
ب ��دال م��ن م�ح�م��د اب��راه �ي��م امل�ج�ه��د في
ً
الدقيقة  ،56وبعدها هاني سعيد بدال
من إسالم عوض البعيد عن مستواه
ت �م��ام��ًا ف ��ي ال��دق �ي �ق��ة  .58ف ��ي امل �ق��اب��ل،
أج��رى ي��وس��ف التغيير األول لفريقه
ف��ي ال��دق�ي�ق��ة  61ب �ن��زول رام ��ي ربيعة
ً
ب ��دال م��ن ول�ي��د سليمان ال ��ذي خ��اض
املباراة وهو غير مكتمل الشفاء بعد
إصابته في املران األخير الثالثاء.
وتوقفت املباراة في الدقيقة  75بقرار
من الحكم بعد تعرض شريف إكرامي
ل�ل�إص ��اب ��ة ف� ��ي رأس � � ��ه ن �ت �ي �ج��ة إل �ق ��اء
حجر عليه من قبل جماهير الزمالك
الجالسني خلف مرمى األهلي .ومرت
بعدها الدقائق األخيرة بإثارة كبيرة،
وخ �ص��وص��ًا م ��ن ق �ب��ل الع �ب��ي األه �ل��ي
ال��ذي��ن سيطروا تمامًا وك��ان واضحًا
ف ��ارق ال�ل�ي��اق��ة ال�ب��دن�ي��ة ب�ين الفريقني
وإن ت��أث��ر أغ �ل��ب ال�لاع �ب�ين ب��ال�ص�ي��ام،
لكن النتيجة بقيت على حالها حتى
ص� ��اف� ��رة ال �ن �ه ��اي ��ة ل �ي �ح �ص��ل ك� ��ل م��ن
الغريمني على نقطة ،كما كانت حال
منافسيهما ف��ي امل�ج�م��وع��ة ل�ي��وب��ارد
ال �ك��ون �غ��ول��ي وأورالن� � � � ��دو ب��اي��ري �ت��س
الجنوب أفريقي اللذين تعادال السبت
املاضي .0 - 0

استراحة
41 74 07 2 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 4 7 2

ّ
ت �ن��ظ��م ل �ج �ن��ة ال � �س � �ي ��ارات ال �ق��دي �م��ة
والكالسيكية ف��ي ال�ن��ادي اللبناني
للسيارات والسياحة السباق األول
ل�ل�س��رع��ة (س�ب�ي��د ت �س��ت) ل�ل�س�ي��ارات
الكالسيكية في موقف وردة (عيون
ال �س �ي �م ��ان  -ك� �ف ��ردب� �ي ��ان) ب �ع ��د غ � ٍ�د
السبت اب �ت� ً
�داء م��ن الساعة الحادية
عشرة من قبل الظهر .يلي املسابقة
سباق للمخضرمني.
ول� �ق ��د أق� �ف ��ل ب � ��اب ال �ت �س �ج �ي��ل ع�ل��ى
م�ش��ارك��ة  15س �ي��ارة كالسيكية في
املسابقة.
ويأتي سباق السيارات الكالسيكية
عشية اقامة السباق الثاني للسرعة
ال� � � ��ذي ي� � �ن � ��درج ف � ��ي اط� � � ��ار امل ��رح �ل ��ة
الثانية من بطولة لبنان للمحترفني
وال �ه��واة ال ��ذي س�ي�ق��ام األح ��د املقبل
ف� ��ي امل � �ك� ��ان ع �ي �ن ��ه ،وس � ُ�ي �ق �ف ��ل ب ��اب
التسجيل عند ال�س��اع��ة ال��راب�ع��ة من
بعد ظهر الخميس  25الجاري.

اليوم الثالث لدورة برمانا
للتنس
ف � ��ي ال � �ي � ��وم ال � �ث ��ال ��ث ل � � � ��دورة ن � ��ادي
ب��رم��ان��ا ال �س �ن��وي��ة امل �ف �ت��وح��ة ال � �ـ 73
ّ
بالتنس التي ينظمها على مالعبه
ف��ي م��درس��ة ب��رم��ان��ا ال �ع��ال �ي��ة تحت
اس � ��م «ك� � ��أس األرز» ت �ح��ت اش � ��راف
االت �ح��اد اللبناني للعبة بمشاركة
 343العبًا والع�ب��ة ،سجلت النتائج
اآلت�ي��ة 12 :سنة وم��ا دون :ف��از جيو
ص �ل�ي �ب��ي ع �ل��ى رام � ��ي رح �ب��ان��ي (-9
 ،)0وسيباستيان ب��وم�غ��ارت��ن على
تيمور يحيى (.)0-9
 14س� �ن ��ة وم � ��ا دون :ف � ��از ج�ي�م��س
عباس على أنطوني ال�ي��اس (،)1-9
وراي � ��ان ك� ��راب ع�ل��ى س �ي��زار ع��رن��وك
( ،)0-9وج��وزف قيامه على يوسف
راباي ( ،)0-9وألكس أبو جوده على
سليمان رح��ال ( ،)4-9وس��ام��ي كرم
على سمير صباغ (.)0-9
 18س� �ن ��ة وم � ��ا دون :ف � ��از س �ي��ري��ل
خ� ��وري ع �ل��ى ش��ري��ف غ �ف��ري (،)1-9
وج ��اد صليبي ع�ل��ى أول�ي�ف��ر شقير
( ،)4-9وجيفري رح�م��ة على مهدي
هاشم (.)4-9

أفقيا

-1فنان لبناني راحل لعب العديد من األدوار الرئيسية في مسرحيات األخوين رحباني –
 -2من الحبوب – عاصمة توغو على خليج بينني –  -3عاصمة أوروبية – ج��واب القبول
عالم نووي سوفياتي راحل
 -4والد – دولة أوروبية –  -5أحرف متشابهة – دواب – ِ -6
– ّ
حقق القنبلة الهيدروجينية حائز على جائزة نوبل عام  1975لدفاعه عن حقوق اإلنسان
وضحايا السياسة – ُيستخرج من العنب أو التفاح –  -7من الحبوب – أسد – ُ
تنع ّم وسعة
ّ
يلقب برياضي القرن –  -9من
قطيع من املعز والضأن – عائلة مالكم أميركي
عيش – ّ -8
املغنني في العهد ّ
العباسي – جنون – نوتة موسيقية –  -10مجاهد إيطالي راحل
مشاهير
حارب في سبيل وحدة شبه الجزيرة

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.

 -1من أكبر مدن جنوب أفريقيا وأهم مركز تجاري وصناعي وثقافي بالبالد –  -2دولة عربية
– منخفض باألجنبية –  -3سيد آلهة عند اليونان ك��ان له معبد شهير في األومل��ب – خفض
ُ
رأسه بالعامية – ّ
عرض للهالك –  -4من األنبياء كما جاء في التوراة طرح في البحر وابتلعه
الحوت وقذفه الى ّ
عالم بعلم الفلك – غزال أبيض –  -6مدينة في إنكلترا
البر بعد ثالثة أيام – ِ -5
على بحر الشمال تشتهر باملسابح الشعبية – إسم موصول –  -7للتعريف – توفيق من الله –
تثاقل وفتور في الواجبات املدرسية –  -8أطباق من قش أو معدن أو خزف ّ
تقدم عليها القهوة
ّ
ّ
يصدق غريب وهمي وخيالي –  -10اإلسم
يعظم الخالق – عمل ال
– مرتفع من األرض – -9
اليوناني لعاصمة األردن ّ
عمان

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1صنني – صبيدج –  -2اوالن باتور –  -3ترع – شرد –  -4بخس – فتقا –  -5سايغون – جاب – -6
ُ
ملنس – العدو –  -7إد – ينسف – رع –  -8مليخ – بان –  -9سن – حبكت –  -10الفج الكبير

عموديًا

 -1صائب سالم –  -2نو – خامد – سل –  -3يلتسني – منف –  -4نار – غسيل –  -5نعفو – نيحا – -6
ّ
صب – تناسخ –  -7باشق – لف – حك –  -8يتراجع – ب ب ب –  -9دود – إدراكي –  -10جر – أبو عنتر

حل الشبكة 1471

إعداد
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ّ
شوقي
بمراسالته مع
الكبير أح�م��د
�.)1949رإشتهر
( -1862ال�ش��اع�
مصر ع��اص��ر
()1932-1872
بريطانيا في
ش�ه��ور
لملك
�ري م�
األعلى
الممثل م�ص�
ش��اع��ر
شريف ّ
األولىدفن في مقابر السيدة
الشعب.
العالمية
الحربوشاعر
خالل النيل
عليشاعر
أشهرها
حسين بن
مكة ألقاب
عدة
وحمل
= 6+8+9+5
 = 11+4+9سهل
وينتصر ■
أحزان ■
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الصوت■■7+3+4+10
حسن مقاتل
= 6+7+2+1+11
 = 3+8+2+6طائر
نفيسة
أخاف وأخشى
الفهم
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