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الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

ُ
الدقة يمنح النبي شيت طوق النجاة ويفقد األنصار األمل
عــاد فريق النبي شيت بأفضل مــا يكون
ال ــى الـ ــدوري الـلـبـنــانــي لـكــرة ال ـقــدم ،وبــدأ
مــدربــه محمد الــدقــة مـشــواره معه بــأروع
ص ـ ــورة ح ــن م ـنــح فــري ـقــه طـ ــوق ال ـن ـجــاة
بـبـقــائــه ف ــي بـطــولــة ال ــدرج ــة األولـ ــى بعد
فوزه الغالي والثمني على األنصار 0 – 2
في افتتاح األسبوع الثامن عشر.
ف ـمــن ع ـلــى مـلـعــب ب ـي ــروت ال ـب ـل ــدي ،ال ــذي
ل ـط ــامل ــا ع ــرف ــه ال ــدق ــة ك ــاع ــب س ــاب ــق مــع
األنـصــار ،نجح املــدرب «املـظـلــوم» ،والــذي
لم ُينصف سابقًا ،في تحقيق الفوز على
«األخضر» ،ممددًا «إقامة» فريقه الجديد
الـنـبــي شـيــت فــي الــدرجــة األول ــى موسمًا
آخ ـ ــر ب ـع ــد رف ـ ــع رصـ ـي ــده ال ـ ــى  21نـقـطــة،
وم ــوج ـه ــا ض ــرب ــة ق ــاض ـي ــة آلمـ ـ ــال فــريـقــه
السابق األنصار في إحراز اللقب.
لكن الفضل ال يعود الى الدقة فقط ،بل الى
مجموعة العبيه الــذيــن كــانــوا عند حسن
ظــن مــدربـهــم ال ــذي ع ــرف كيف يبث فيهم
روح الفوز ،ووظف قدرات بعضهم بطريقة
صحيحة .فالعب خط الوسط علي األتات
جعل منه الدقة مدافعًا صلبًا ،فكان قائدًا
ل ـل ــدف ــاع ب ـكــل م ـع ـنــى ال ـك ـل ـمــة .أمـ ــا زمـيـلــه
السوري خالد الصالح فكان قائدًا في خط

العبو النبي شيت يحملون مدربهم محمد الدقة بعد الفوز (عدنان الحاج علي)

الوسط ومهندسًا لكرات فريقه الهجومية
والتي أثمرت إحداها الهدف الثاني.
فــي ال ـه ـجــوم ،كــانــت م ـب ــاراة أم ـ ّـس فرصة
للسنغالي الشيخ ديــوك كي يوقع اسمه
بأحرف من ذهب على سجل اللقاء ،فنجح
ف ــي ه ــز شـ ـب ــاك حـ ـ ــارس األن ـ ـصـ ــار حـســن
مـغـنـيــة م ــرت ــن ،األولـ ـ ــى ف ــي الــدق ـي ـقــة 24
والثانية في الدقيقة  .70ولم تكن جهود
الثالثي األتات ـ الصالح ـ ديوك وزمالئهم
أي ـض ــا لـتـثـمــر ن ـقــاطــا غــال ـيــة لـ ــوال بــراعــة

المنافسة البرتقالية
تعود اليوم

إحراز لقب الكأس ،في حال جاءت النتائج
اليوم وغدًا في عكس صالح األنصاريني.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ت ـح ـض ـي ــر األن ـ ـصـ ــار
ّ
للموسم املقبل ،فهذا أمــر غير مــؤكــد في
ظــل الـتـخـبــط ال ــذي يـعــانـيــه ال ـن ــادي على
صعيد الـخـيــارات وال ـق ــرارات والـتــي أدت
ال ــى ض ـيــاع فــرصــة ذهـبـيــة عـلــى ال ـنــادي،
وهو األمر الذي شعر به جمهور األنصار
ّ
فتمنع عن الحضور إال بأعداد قليلة.
على صعيد التشكيلة ،فقد افتقد األخضر
عــددًا مــن الالعبني كالحارس الري مهنا
الــذي يتعافى من إصابته ،واملدافع أنس
أب ــو صــالــح امل ــري ــض والـ ــذي ك ــان لغيابه
تــأثـيــر كبير عـلــى دف ــاع األن ـصــار الـتــائــه،
وخ ـصــوصــا ح ـســن سـ ّـيــد الـ ــذي يـتـحـ ّـمــل
مسؤولية الهدف األول .كما غــاب محمد
قرحاني ومحمود الزغبي بداعي اإليقاف.
ويستكمل األسـبــوع الثامن عشر الـيــوم،
فيلعب اإلخ ــاء األه ـلــي عــالـيــه مــع ضيفه
الساحل على ملعب بحمدون .كما يلعب
ال ـش ـب ــاب ال ـغ ــازي ــة م ــع ض ـي ـفــه الـتـضــامــن
ص ـ ــور ع ـل ــى م ـل ـعــب كـ ـف ــرج ــوز ،والـ ـس ــام
زغرتا املضيف مع الراسينغ ،والعهد مع
الصفاء على ملعب صيدا.
ويختتم األسبوع الثامن عشر غدًا األحد
بلقاء طرابلس مع ضيفه النجمة.

عبد القادر سعد

الـحــارس وحيد فتال الــذي لعبت خبرته
وت ــأل ـق ــه دورًا ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى نـظــافــة
الشباك ،وخ ــروج سفير البقاع فــائـزًا من
قلب العاصمة بيروت.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ل ــم ت ـك ــن فـ ـت ــرة االس ـت ــراح ــة
ف ــرص ــة ل ــأنـ ـص ــار ك ــي يـ ـع ــود بـ ـق ــوة ال ــى
الـ ـّـدوري .فـمــدربــه الـجــديــد ري ـشــار تــاردي
الرئيسية
فضل متابعة فريقه من املنصة
ّ
ليتسلم مهمته بـشـكــل رس ـمــي ومـتــأخــر
االث ـن ــن ،ل ـكــن ق ــد ت ـكــون ه ــذه امل ـه ـمــة هي
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أصداء عالمية
فينغر وجيرو األفضل في شهر آذار
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وقع االختيار على الفرنسيني :أرسني فينغر،
مدرب أرسنال ،وأوليفييه جيرو ،مهاجم الفريق،
لنيل جائزة أفضل مدرب والعب على التوالي في
الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم عن شهر
آذار.
وأدت املسيرة الرائعة ألرسنال والتي شملت ستة
انتصارات متتالية في الفترة التي سبقت العطلة
الدولية إلى تقدم الفريق نحو املركز الثالث في
جدول الترتيب ،وال يزال يملك فرصة ولو ضعيفة
ملنافسة تشلسي على الفوز باللقب املحلي.
وفاز «الغانرز» بأربع مباريات متتالية في الدوري
ً
املحلي الشهر املاضي ،مسجال تسعة أهداف،
فيما تلقت شباكه هدفني.
وسجل جيرو خمسة أهداف بما في ذلك ثنائيته
في مباراة نيوكاسل ،بينما جاءت البقية بواقع
هدف أمام افرتون وكوينز بارك رينجرز ووست
هام.
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أفقيا
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 -1زعـيــم لبناني راح ــل ومــؤســس لـحــزب سياسي –  -2أحــد متصرفي جبل لبنان بنى جسر
ّ
جن ومالك – إلهي وخالقي – ّ -4
سجاد ُ
وب ُسط
الباشا قرب بيروت –  -3ضد خير – بشر أو غير
وحصائر – حفر البئر –  -5خوف وفزع – نسبة الى مواطن من بلد عربي –  -6عاصفة بحرية
– ّ
يمد الشيء ليطول – نوتة موسيقية –  -7مغارة يتدفق منها نهر إبراهيم – حبيب ليلى
ّ
العامرية –  -8الشرح واإليضاح –  -9باني ثالث أهرام الجيزة – جزيرة إيطالية صغيرة تفصل
ّ
البندقية عن األدرياتيك ُيقام فيها مهرجان سينمائي سنوي وتشتهر بمسابحها –  -10خالف
مغرب – ذرة مفرقعة بالحرارة بلغة العامة

عموديًا
 -1مدينة إسبانية واملــركــز الصناعي األول في البالد – متشابهان –  -2خــاف عسر – فضاء
ُ
واسع – وحدة قياس للطول تعرف أيضًا بالبوصة –  -3قادم – مطر خفيف أو ندى – البرد –
 -4من الفاكهة املفيدة صحيًا – ضد يجتمع –  -5مؤلف عربي فارسي األصل قتله والي البصرة
بأمر من املنصور وأمــاتــه شـ ّـر ميتة إشتهر بنقل كتاب كليلة ودمنة الــى العربية –  -6مدينة
ّ
أميركية تشتهر باملالهي وبألعاب القمار –  -7دق وكسر الــرأس – قبيلة توراتية مــن قبائل
ّ
اليهود – أصفر باألجنبية –  -8قديس – قبيلة عربية عظيمة وأسياد مكة من كبار تجار القوافل
–  -9إحسان – خاصتي وملكي – نعم بالروسية –  -10عالم فرنسي راحل إشتهر بدراساته عن
الجراثيم وإكتشافه لقاحًا ضد الكلب

أفقيا

4

حل الشبكة 1965

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.
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«أسطورة» الصين يقرر االعتزال
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يتهيأ البطل األوملبي والعاملي في سباق 110
م حواجز ،الصيني ليو تشانغ ،إلعالن اعتزاله،
بحسب الصحف املحلية.
ونقلت صحيفة «بينغ باي» عن مدرب النجم
الصيني ،هاي بينغ سون ،أن «ليو تشانغ يستعد
إلعالن اعتزاله» ،فيما أوضحت صحف أخرى أن
تشانغ ( 31عامًا) سيعلن بنفسه اعتزاله الثالثاء
املقبل .وحقق تشانغ انتصارات مذهلة جعلت منه
نجمًا مطلقًا في بلد لم يعتد املنافسة في سباقات
املضمار ،قبل أن يتعرض لعدة إصابات أدت الى
تراجعه.
وبلغ العداء الصيني القمة عندما عانق الذهب
املونديالي لسباق  110م في بطولة العالم في
أوساكا اليابانية  2007و 60م في فالنسيا
اإلسبانية  ،2008بعدما خطف ذهبية أوملبياد
أثينا  2004من العدائني األميركيني ،وحقق رقمًا
قياسيًا في لقاء لوزان ( )2006وقدره 12,88
ثانية.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

ّ
 -1املد – الجزر –  -2نابلس – يلجأ –  -3طبل – نام – رف –  -4والد – موز –  -5نز – اريزونا – -6
العلي – سل –  -7عود – دزني –  -8أهرب – ّ
يفج –  -9دبي – بلميرا –  -10سيراليون

عموديًا

ّ
ّ
 -1أنطون سعادة –  -2الباز – وهب –  -3مبلل – ادريس –  -4دل – دال –  -5سن – رعد – بر – -6
ّ
ّ
ّ
إميل زوال –  -7ليموزين – مل –  -8جل – زو – ي ي ي ي –  -9زجر – نس – فرو –  -10رأفت الهجان
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تعود املنافسة الى مالعب كرة السلة
اللبنانية اليوم مع انطالق املرحلة الثالثة
من بطولة لبنان بلقاءي الشانفيل وضيفه
املتحد على ملعب ديك املحدي عند الساعة
 ،17.00كما يلعب الرياضي مع ضيفه
هوبس في التوقيت عينه على ملعب املنارة.
وتستكمل املرحلة الخميس في  9الجاري
بلقاءي بيبلوس مع ضيفه التضامن على
ملعب قرية الرئيس ميشال سليمان عند
الساعة  ،17.00كما يلعب الحكمة مع ضيفه
هومنتمن على ملعب غزير في التوقيت
عينه.
من جهة أخرى ،يبدو أن االتحاد اللبناني
لكرة السلة يسعى الى إدخال مصرف
لبنان كشريك في التمويل .إذ أمل رئيس
االتحاد وليد نصار أن تلقى املنتخبات
الوطنية الدعم من مصرف لبنان ،وخاصة
أن هذه املنتخبات تنتظرها االستحقاقات
الخارجية الهامة وعلى رأسها بطولة غرب
آسيا املؤهلة الى بطولة األمم اآلسيوية
واملؤهلة بدورها الى األوملبياد الصيفي الذي
سيقام العام املقبل في ريو دي جانيرو
بالبرازيل .وجاء كالم نصار خالل حفل
افتتاح دورة مصرف لبنان في كرة السلة
للمصارف على ملعب بلدية الشياح .وقال
نصار «املنتخبات الوطنية بحاجة الى دعم
للتحضير لالستحقاقات املقبلة ،وهدفنا
التأهل الى أوملبياد ريو دي جانيرو املقبل
في البرازيل ،ونأمل من مصرف لبنان
وعلى رأسه سعادة الحاكم رياض سالمة
أن نلقى الدعم ،وخاصة أن كرة السلة
ّ
اللبنانية حققت اإلنجازات الخارجية الكبيرة
عبر املنتخبات الوطنية واألندية».
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كاتبة كويتية ورئيس التحرير السابق لوكالة األنباء الكويتية .شاركت
في مؤتمرات محلية ودولية حول املرأة ودورها في املجتمع وانجازات
املرأة الكويتية في االعالم  = 2+7+3+8+5+4حصن السمؤال ■ 11+9+1
= من أيام األسبوع ■  = 6+10اسم موصول

حل الشبكة الماضية :يوجين مكارثي

