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الكرة اآلسيوية

السلة اللبنانية

العهد يتصدر بخماسية وطرابلس يهدر الفوز
عـ ــاش ج ـم ـهــور كـ ــرة الـ ـق ــدم الـلـبـنــانــي
أمس فرحة ناقصة مع فوز العهد على
مضيفه ّ
الحد البحريني  ،2 - 5وإهدار
طرابلس للفوز أمام ضيفه الفيصلي
األردني ،حيث تعادل معه  1 - 1ضمن
الجولة الثالثة ملسابقة كأس االتحاد
اآلسيوي.
في املجموعة األولى ،لم يكن فوز العهد
على البحرينيني عاديًا .فبطل لبنان
حقق نتيجة كبيرة ،وقدم عرضًا جيدًا
فــي الـشــوط األول ونـجــح فــي االنـفــراد
بالصدارة برصيد ست نقاط .وأثبت
العـبــو الـعـهــد أن الـسـقــوط أم ــام ألتني
أسـيــر الـتــركـمــانــي فــي الـجــولــة األولــى
كانت كبوة أعقبتها انتفاضة أطاحت
فــريـقــن لهما حـضــورهـمــا اآلس ـيــوي.
فــالـفــوز عـلــى ال ـحــد الـبـحــريـنــي ،2 - 5
كان على فريق يتصدر ترتيب دوري
بالده بفارق خمس نقاط عن وصيفه
املحرق ،وجــاء االنتصار أمس ليثبت
ال ـفــوز ال ــذي حققه الـعـهــد فــي الجولة
الثانية على الــوحــدات األردن ــي الــذي
تعادل أمس مع ألتني التركماني الذي
يـحـتــل املــركــز الـثــانــي بــرصـيــد خمس
ن ـق ــاط أمـ ــام ال ــوح ــدات ال ـثــالــث بــأربــع
ّ
والحد رابعًا بنقطة وحيدة.
نقاط
وبــدا العهد مــن بــدايــة اللقاء مصممًا

رياضة

21

على الفوز ،فتقدم  0 - 2بعد  16دقيقة
عبر هدفي حسن شعيتو «موني» في
الدقيقة الرابعة وأحمد زريق .لكن هذا
ال ـت ـقــدم ت ـحــول إل ــى نـقـمــة عـلــى ممثل
لبنان في الشوط الثاني بعد التراجع
ّ
ف ــي أداء ال ــاع ـب ــن وت ـس ــل ــم أص ـحــاب
األرض امل ـب ــادرة ،فـكــان الـتـعــادل لهم،

وأي ـضــا فــي ظ ــرف رب ــع ســاعــة بهدفي
مـحـمــد داوود وأح ـمــد خ ـتــال .تـعــادل
ّ
شـ ــكـ ــل ص ـف ـع ــة لـ ـلـ ـعـ ـه ــداوي ــن ال ــذي ــن
استفاقوا سريعًا ونجحوا في التقدم
مجددًا عبر السنغالي محمدو درامي
فــي الدقيقة  61قبل أن يـعــزز الالعب
نفسه النتيجة في الدقيقة  .74واختتم

العب العهد حسن شعيتو يحتفل بهدفه بمشاركة زريق (عدنان الحاج علي)

أصداء عالمية

يوفنتوس من دون
ماركيزيو وديباال

الرياضي من دون
جمهوره بقرار اتحادي

األوغ ـ ـنـ ــدي دن ـي ــس إي ـغ ــوم ــا مسلسل
األهداف في الدقيقة  85لينهي العهد
اللقاء بنتيجة ساحقة .2 - 5
فــي لـبـنــان ،فشل طــرابـلــس فــي انـتــزاع
ن ـقــاط م ـبــاراتــه م ــع ضـيـفــه الفيصلي
األردني بعد أن تقدم حتى الدقيقة 83
بهدف أبو بكر املل في الدقيقة  45بعد
كرة عرضية من القائد عبد الله طالب.
ل ـك ــن األردن ـ ـيـ ــن ن ـج ـح ــوا ف ــي ان ـت ــزاع
ال ـت ـعــادل وه ــم اسـتـحـقــوه فــي الـشــوط
الثاني بعد ّ
كم الفرص الضائعة لهم
ّ
قـبــل أن يـنـجــح مــاهــر ال ـج ــدع ف ــي هــز
ش ـبــاك ال ـح ــارس س ــراج الـصـمــد الــذي
كان مهزوزًا في الدقيقة .83
وفـ ـ ـ ّـوت ط ــراب ـل ــس ع ـلــى نـف ـســه فــرصــة
اع ـتــاء ال ـص ــدارة ال ـتــي ذه ـبــت لفريق
نفط الــوســط الـعــراقــي ال ــذي فــاز على
ضيفه استقالل دوشنبه الطاجيكي
 .0 - 2ويحتل نفط الوسط املركز األول
بست نقاط ،يليه الفيصلي بخمس ثم
طرابلس بأربع أمــام االستقالل الذي
يملك نقطة واحدة.
لـكــن أه ــم مــا فــي الـلـقــاء هــو الحضور
الجماهيري الكبير ال ــذي دعــم فريق
طرابلس ،وأدى دورًا في النقطة التي
أحــرزهــا فــريـقــه وال ـتــي ك ــان ممكنًا أن
تكون أكثر لوال الهدف األردني القاتل.

سيكون الرياضي مجبرًا على خوض مباراته
مع ضيفه الشانفيل غدًا في املرحلة السابعة
إيابًا من بطولة لبنان لكرة السلة من دون
جمهوره ،وذلك بعدما عاقبه االتحاد باللعب
مباراة واحدة من دون جمهور وتغريمه 250
ً
وحدة بسبب إطالق جمهوره سيال من الشتائم
بحق نادي الحكمة والتشهير بالحكام خالل
مباراته مع التضامن الزوق.
وكان االتحاد قد اتخذ سلسلة إجراءات في
جلسته االخيرة ،منها تطبيق املادة  153من
النظام العام بحق الالعب ايليو أبي صالح من
نادي عمشيت ،بتوقيفه  5مباريات وتغريمه 60
وحدة ،بسبب الشتائم والتهديد ومحاولة ضرب
الحكام ،خالل املباراة التي جمعت نادي عمشيت
مع نادي فيطرون ضمن بطولة لبنان للدرجة
الثانية .كذلك ،تطبيق املادة  148من النظام العام
بتغريم نادي االتحاد ميروبا  30وحدة.
هذا ،وتفتتح املرحلة السابعة الليلة ،الساعة
 ،20.30بمباراة تجمع بني الحكمة وضيفه
املتحد طرابلس في قاعة نادي غزير .وكانت
بعض املصادر قد أشارت الى امكانية غياب
هداف الحكمة االميركي تيريل ستوغلني عن
املباراة ،إال أن االخير أكد مشاركته ،مشيرًا
الى أنه يعاني من أوجاع في الكتف ال إصابة
خطيرة.
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تعرض يوفنتوس اإليطالي لضربة قوية
بخسارته جهود العب وسطه كالوديو
ماركيزيو ومهاجمه األرجنتيني باولو ديباال
في املباراة أمام بايرن ميونيخ األملاني ،الليلة ،في
إياب دور الـ  16لدوري أبطال أوروبا.
وأظهرت الفحوص معاناة ديباال من إصابة
عضلية بسيطة تعرض لها في التدريبات ،بينما
سيغيب ماركيزيو لفترة قد تصل إلى  20يومًا.

ريال مدريد يستضيف الطفل
الفلسطيني دوابشة

ستتاح للطفل الفلسطيني أحمد دوابشة (5
أعوام) ،وهو الناجي الوحيد من إحراق منزل
عائلته في شمال الضفة الغربية املحتلة في
تموز املاضي على يد مستوطنني متطرفني،
الفرصة للقاء نجوم فريق ريال مدريد لكرة
القدم ،بحسب ما أعلن أقاربه.
وسيتوجه أحمد مع عمه وجديه الثالثاء إلى
العاصمة األردنية عمان للسفر إلى إسبانيا،
بحسب جده حسني.
وقال حسني دوابشة لوكالة «فرانس برس»:
«قام (نادي) ريال مدريد بدعوتنا ،لكننا ال نعلم
في أي يوم يمكننا لقاء الالعبني».
ومن املتوقع أن يلتقي أحمد بنجمه املفضل
البرتغالي كريستيانو رونالدو ،الذي دعا الطفل
لزيارته قبل أسابيع عدة.
من جانبه ،رحب رئيس اتحاد كرة القدم
الفلسطيني اللواء جبريل الرجوب بدعوة النادي
امللكي.
وقال الرجوب لـ»فرانس برس» إن الدعوة «لفتة
عظيمة من ريال مدريد وإدارته ورونالدو ،لكن
الجندي املجهول في هذا املوضوع الذي نشكره
جدًا هو زين الدين زيدان (مدرب ريال)».

جورجيا آخر محطات إسبانيا
قبل الـ«يورو»

أفاد االتحاد اإلسباني لكرة القدم بأن منتخب
بالده ،بطل النسختني األخيرتني من كأس
أوروبا ،سيختتم استعداداته للنهائيات املقررة
في فرنسا الصيف املقبل بلقاء جورجيا وديًا.
وتلتقي إسبانيا قبل ذلك مع البوسنة في 29
أيار في سويسرا ،وكوريا الجنوبية في األول
من حزيران في النمسا.

أفقيا
 -1كـتــاب لــأديــب ّاللبناني الــراحــل ميخائيل نعيمة كتبه باللغة اإلنكليزية  -منطقة في
ّ
البابلية
السعودية  -2للتمني  -من الحيوانات  -عاصمة بنغالدش  -3أشهر ملوك الدولة
إشتهر بشرائعه اإلدارية واإلجتماعية  -إله وخالق  -4منطقة إدارية خاصة تابعة لجمهورية
الصني الشعبية بعد إن كانت مستعمرة برتغالية وهي منطقة سياحية بإمتياز  -مقياس
مساحة  -5خــاف صبي -خصب  -وحــدة الـقـ ّـوة الكهربائية  -6سقي  -اإلســم األول ّ
لرسام
ّ
إسـبــانــي شهير راح ــل إشتهر بـفــن التكعيب  -7نهر فــي زائـيــر مــن رواف ــد الكونغو  -قصة
للصحافي اللبناني الراحل جورج ابراهيم الخوري  -8مؤسس الجمهورية التركية  -9ضمير
متصل  -شبكة تلفزيونية عربية ضخمة مركزها دبي –  -10فنانة ومغنية لبنانية شهيرة

عموديًا
 -1مطرب لبناني مشهور  -2نسبة الى مواطنات من بلد أوروبي  -3مأل القدح  -وكالة
أنباء عربية  -4عاصمة غانا  -من أنبياء يهوذا ّ
وبخ داود امللك على زواجه من بتشابع
بعد قتل زوجها أوريا كما جاء في التوراة  -5إحدى الواليات املتحدة األميركية  -أنت
باألجنبية  -6متشابهان ّ -
راحل
تهيأ للحملة في الحرب  -عائلة مخرج سينمائي هندي
ّ
 -7للنداء  -املنعطف في الطريق باللغة العامية  -8مناص  -مغنية وممثلة مصرية  -هز
ّ
وتحرك  -9عش الطائر  -من أسماء الذئب  -10إحدى تالل روما أقام عليها الرومان هيكل
جوبيتر  -من أسماء الفأس

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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حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

 -1صـبــري حـمــادة  -2بــي – القمر  -3اورب ـيــت  -عــرق  -4ابــو ن ــواس  -5حـســون  -لــون -6
سيشيل  -سم  -7يهم  -حسام  -8هش  -رد  -9همايون  -بل  -10قناة الجديد

عموديًا

ّ
 -1صبا – حسني  -2بيونسيه  -هن  -3وشمهما  -4ياباني  -شاة  -5حليب  -لح  -يا  -6مقتول
 -سيول  -7ام  -نورا  -نج  -8درعون  -مر  -9را  -دبي  -10مقسومة – لدّ
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إعداد
نعوم
مسعود
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ممثل لبناني كوميدي إشتهر بشخصية دويك التلفزيونية واستطاع أن
يترك بصمات هامة في ذاكــرة املشاهد اللبناني .آمــن باملسرح التربوي
ّ
وقدم مسرحيات لألطفال
 = 3+11+1+2+5+4خــاف القريب ■  = 10+9+8مدينة ســوريــة ■ = 7+6
خاصته وملكه
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