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التصفيات اآلسيوية

السلة اللبنانية

ُ
سلة قاتلة تسقط بيبلوس
امام التضامن

الكويت لم تشطب ولبنان مطالب بالتأهل الى آسيا
شربل ّ
كريم
حصل ما كان متوقعًا من قبل كثيرين،
اذ بـعــد اقــل مــن  48ســاعــة عـلــى خيبة
تعادل منتخب لبنان مع ميانمار (-1
 ،)1في التصفيات اآلسيوية املزدوجة
املؤهلة الى كأس العالم  2018وكأس
آسـيــا  ،2019أب ــرق االت ـحــاد اآلسـيــوي
ل ـكــرة ال ـقــدم ال ــى االتـ ـح ــادات الوطنية
في القارة الصفراء اسماء املنتخبات
ً
الـ ـ ـ ـ  16الـ ـت ــي ت ــأهـ ـل ــت م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إل ــى
التصفيات النهائية للبطولة القارية،
وقــد تضمنت الــائـحــة اســم املنتخب
الكويتي ،الذي كان االتحاد اآلسيوي
قد ّ
جمد نشاطه.
لكن االت ـحــاد ال ـقــاري لــم يعد الكويت
خ ــاس ــرة ف ــي آخـ ــر م ـب ــارات ــن ل ـه ــا ،مــا
يعني انه لم يشطب نتائجها ،لتحتل
املركز الثالث في املجموعة ،وبالتالي
سـيـتـمـكــن "األزرق" م ــن امل ـش ــارك ــة في
مــا تبقى مــن التصفيات املــؤهـلــة الى
نهائيات كــأس آسـيــا ،الـتــي سيشارك
فيها لبنان ايضًا.
لكن كيف ستكون الـصــورة في الــدور
االخير من التصفيات؟
الخيبة اللبنانية بعدم وقــوف "رجال
األرز" كأحد افضل  4منتخبات احتلت

أصداء عالمية

انتهاء موسم ماتيو والبورت

رياضة

21

خيبة اخرى ستكون في انتظار لبنان اذا لم يتأهل الى كأس آسيا (عدنان الحاج علي)

املركز الثاني في مجموعاتها ،يمكن
ان ت ـ ـعـ ـ ّـوض مـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ـص ـف ـي ــات
اآلسـيــويــة الـتــي ستحمل  12منتخبًا
اضــاف ـيــا ال ــى ال ـن ـهــائ ـيــات ،لـكــن قبلها
على املنتخب اللبناني الــذي سيكون
عـلــى رأس إح ــدى املـجـمــوعــات الستة
املــؤلــف كــل منها مــن  4منتخبات ،ان
يحتل احد املركزين االولني للتأهل.

وهـ ــذه امل ـســألــة ق ــد ت ـحــدد صعوبتها
ُ
من سهولتها القرعة التي ستسحب
في  7نيسان املقبل ،والتي ستتضمن
اسـ ـ ـم ـ ــاء م ـن ـت ـخ ـب ــات م ـه ـم ــة واخ ـ ـ ــرى
مغمورة ،اذ ستشارك في الدور االخير
م ــن ال ـت ـص ـف ـيــات اض ــاف ــة الـ ــى ل ـب ـنــان،
منتخبات كــوريــا الـشـمــالـيــة ،االردن،
عـمــان ،فلسطني ،قيرغزستان ،هونغ

بفارق سلة واحدة فاز التضامن الزوق على
ضيفه بيبلوس  ،77-79على ملعب مجمع نهاد
نوفل ،في دور املجموعات من بطولة لبنان لكرة
السلة.
ويدين التضامن بفوزه الى عمالقه الصربي
فالدان فوكوسافلييفيتش الذي سجل سلة
الفوز قبل  7اعشار من الثانية على نهاية املباراة،
وهو امر اثار اعتراض بيبلوس معتبرًا ان العب
ارتكاز التضامن سار بالكرة بطريقة مخالفة
للقانون قبل ان يسجل سلته.
وشارك مع بيبلوس للمرة االولى االميركي
ً
اندريه سميث الذي حل بدال من مواطنه الري
تورنر ،وقد كان افضل مسجلي فريقه برصيد
 21نقطة مع  14متابعة ،واضاف مواطنه ستيفن
بورت  20نقطة .اما ناحية التضامن فقد سجل
فالدان  23نقطة ،واضاف الصربي اآلخر برانكو
سفيتكوفيتش  23اخرى.
ّ
وعزز التضامن مركزه الثاني في املجموعة
الثانية بـ  10إنتصارات و 7هزائم ،اما بيبلوس
فبقي ثالثًا بـ  8إنتصارات و 9هزائم .ويتصدر
هومنتمن املجموعة بـ  12إنتصارًا و 5هزائم.
ويلعب الليلة الساعة  ،20.30هوبس مع املتحد
في مجمع املر ،ضمن املجموعة االولى.

ك ــون ــغ ،ت ــرك ـم ــان ـس ـت ــان ،س ـن ـغ ــاف ــورة،
ف ـي ـت ـنــام ،ال ـك ــوي ــت ،الـفـيـلـيـبــن ،غ ــوام،
ميانمار ،البحرين ،افغانستان.
ام ــا منتخبات طــاجـيـكـسـتــان ،تايبه،
جزر املالديف ،ماليزيا ،الوس ،الهند،
ال ـي ـمــن ،تـيـمــور ال ـشــرق ـيــة ،بـنـغــادش،
ك ـ ـم ـ ـبـ ــوديـ ــا ،وبـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــان ،ف ـس ـت ـخ ــوض
م ـبــاريــات ملحق الـتـصـفـيــات لتنضم
 8منها الى املنتخبات الـ  16املذكورة
اعـ ــاه ،ولـيـصـبــح ال ـعــدد  24منتخبًا،
س ـت ـح ـصــل ع ـل ــى  12ب ـط ــاق ــة مــؤه ـلــة
للبطولة التي ستستضيفها االمارات.
وبـ ـم ــا ان ل ـب ـن ــان س ـي ـق ــف ع ـل ــى رأس
اح ــدى املـجـمــوعــات لـكــونــه انـتـقــل الــى
الدور االخير من التصفيات باحتالله
املركز الثاني في املجموعة السابعة،
ف ــإن ــه س ـي ـكــون مـطــال ـبــا بــال ـتــأهــل الــى
كــأس آسيا للمرة االول ــى فــي تاريخه
مــن بــوابــة التصفيات ،لـكــون الفرصة
متاحة اآلن بعد رفع عدد املنتخبات،
ل ـكــن ك ــل ه ــذا ي ـق ـتــرن بــال ـعــرض ال ــذي
ّ
سيقدمه رجــال املــدرب املونتينيغري
مـ ـي ــودراغ رادولــوف ـي ـتــش ف ــي املــراحــل
الالحقة ،والذي اذا ما كان على شاكلة
ذاك الـعــرض الـهــزيــل ال ــذي ظهر عليه
امام ميانمار اول من أمس ،فإن خيبة
اخرى ستكون في االنتظار.

استراحة

انتهى موسم مدافع برشلونة الفرنسي
جيريمي ماتيو بعدما أصيب بقطع
في الغضروف الداخلي لركبته اليمنى،
وهو سيخضع اليوم لعملية جراحية قد
تحرمه املشاركة في كأس اوروبا .2016
وتعد االصابة ضربة قاسية بالنسبة الى
ماتيو الذي سيغيب عن «الكالسيكو»
ضد ريال مدريد ،السبت املقبل.
كما أعلن أتلتيك بلباو غياب الفرنسي
ايميريك البورت عن باقي مباريات
املوسم جراء إصابته بكسر في الكاحل
خالل مشاركته مع منتخب فرنسا
للشباب.
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كلمات متقاطعة 2 2 5 5

ديميكيليس مراهن!

أعلن االتحاد االنكليزي لكرة القدم
توجيه تهمة سوء السلوك لالعب
مانشستر سيتي األرجنتيني مارتن
ديميكيليس بسبب مراهنته على
املباريات.
وذكر االتحاد في بيانه« :هناك مزاعم
بأن الالعب ارتكب  12مخالفة للقاعدة
«آي  »8في ما يخص املباريات التي
أقيمت بني  22كانون الثاني  ،2016و28
كانون الثاني  .»2016وتقضي القاعدة
«آي  »8بأنه ال يسمح لالعبني باملراهنة
إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأمام ديميكيليس ( 35عامًا) حتى 5
نيسان املقبل ّ
للرد على التهمة املوجهة
اليه.

إقالة نيفيل وغارد

أقال فالنسيا االسباني املدرب االنكليزي
غاري نيفيل من منصبه بسبب سوء
النتائج في الدوري املحلي .وكان
فالنسيا قد َّ
عي نيفيل مطلع كانون
االول مدربًا للفريق إثر رحيل نونو
اسبيريتو بعد النتائج السيئة أيضًا.
كذلك ،أنهى أستون فيال عقده مع املدرب
الفرنسي ريمي غارد بعد خمسة
أشهر على تعيينه باتفاق متبادل.
وكتب النادي في موقعه الرسمي على
«اإلنترنت»« :يشكر النادي ريمي على
كل جهوده في هذه الفترة الصعبة»،
موضحًا أن مساعده إيريك بالك
سيتولى املهمات حتى تعيني مدرب
بديل.

أفقيا

ّ
 -1وزير خارجية عربي راحل  -2ماركة سيارات  -طعم السكر  -3سهل وهي أو يمشي -
من كان في رأسه أثر جرح  -4ذاكرة وعقل باألجنبية  -من الحبوب  -5للتعريف  -حرف
نصب  -إبن آوى باللغة العامية  -6عائلة العب كرة قدم برازيلي يلعب مع نادي باريس
سان جيرمان في الدوري الفرنسي املمتاز  -حصل على ما يريد  -7كتب بالقلم  -عاصمة
أميركية  -8خزان املاء في اآلالت البخارية  -9سهاد وقلة النوم في الليل  -مسكن الرهبان
 -10أغنية ّ
للسيدة فيروز كلمات وألحان األخوين رحباني

عموديًا

 -1ممثلة مصرية حققت شهرة ونجومية واسعة ُيطلق عليها لقب النجمة األسطورية
 -2زفاف  -ابن أخ إبراهيم الخليل ّ
تحولت إمرأته الى شخص من ملح عندما نظرت الى
ورائـهــا عند خروجها من ســدوم كما جــاء في الـتــوراة  -خنزير بـ ّـري  -3جميل وحسن
الطلعة  -أبغض أشد البغض  -4مدينة ومحافظة سورية وأكبر مدن الشرق السوري
قاطبة  -5أمر فظيع  -عملة آسيوية  -طعم شديد امللوحة واملــرارة  -6مقول أو في الفم
 سرق ونزع وخطف  -7جزيرة مصرية في البحر األحمر عند مدخل خليج السويس -أشار الى املكان بيده  -8يزور األماكن املقدسة  -الهارب من العدالة  -9جنس ّ
حيات خبيث
جدًا  -خصب  -دق الجرس  -10إحدى الواليات املتحدة األميركية عاصمتها باتون روج

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
ّ
 -1املنجنيق  -2طي – كابول  -3ملا – نلجأ  -4انطاليا – هم  -5نف – باستا  -6قيس
– شعير  -7ابن – كوكب  -8تي – ريم – ريش  -9وتر – مضغ – مي  -10راسبوتني
عموديًا
 -1اوالن باتور  -2منف – بيتا  -3مطاط – قن – رس  -4ني – ابي  -5اإلسكيمو -6
نك – يس – ومضت  -7ياناتشك – غي ّ -8
قبل – أعبر  -9وجه – يم  -10األمير بشير
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روائي فرنسي ( )1814-1740وشاعر وارستقراطي ثوري .كانت رواياته
فلسفية وسادية متحررة من كافة قوانني النحو األخالقي .إحتجز مرارًا
عدة سجون
في ّ
 = 4+2+5+7+8+6ماركة ساعات ■  = 3+1+9+10خالف أشقر ■ =1+11
يجري في العروق

حل الشبكة الماضية :بسمة بنت سعود

