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السلة اللبنانية

انطالق األسبوع الـ  22في «الدربي» البارد

ُ
تقام اليوم مباراتان ضمن األسبوع
الـ ـث ــان ــي والـ ـعـ ـش ــري ــن واألخـ ـ ـي ـ ــر مــن
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ل ـ ـكـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم،
ف ـي ـل ـع ــب الـ ـنـ ـب ــي شـ ـي ــت م ـ ــع ض ـي ـفــه
شـ ـب ــاب الـ ـس ــاح ــل فـ ــي الـ ـبـ ـق ــاع عـنــد
الـســاعــة  ،17.15كـمــا يلعب النجمة
مع األنصار في التوقيت عينه على
ملعب بلدية طــرابـلــس ،فــي «دربــي»
ب ــارد ال يـحـمــل مــن املـنــافـســة شيئًا.
وي ـم ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــار األس ـ ـبـ ــوع األخ ـي ــر
ه ــامـ ـشـ ـي ــا عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـت ــرت ـي ــب
باستثناء م ـبــاراة وحـيــدة ستجمع
غ ـدًا الخميس الـعـهــد املـتـصــدر ب ــ51
ن ـق ـطــة م ــع ال ـص ـف ــاء ال ــوص ـي ــف بـ ــ49
نقطة على ملعب صيدا عند الساعة
 17.15بـقـيــادة طــاقــم حـكــام أوروب ــي
يـصــل ال ـيــوم ال ــى ب ـي ــروت .وف ــي هــذا
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،ع ـ ـقـ ــدت رابـ ـ ـط ـ ــة ج ـم ـه ــور
نـ ـ ــادي ال ـص ـف ــاء اج ـت ـم ــاع ــا لـ ـه ــا ،فــي
م ـق ــر ال ـ ـنـ ــادي ف ــي وطـ ــى املـصـيـطـبــة
ح ـ ـيـ ــث ن ـ ــاق ـ ــش ال ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــرون س ـيــر
عـمــل مـســؤولــي ولـجــان املـنــاطــق في
م ــا ي ـخ ــص ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـج ـمــاه ـيــريــة
ل ـل ـم ـب ــاراة .ودع ـ ــت ال ــراب ـط ــة ألوس ــع
م ــواك ـب ــة م ــن ج ـمــاه ـيــر ال ـ ـنـ ــادي فــي
امل ـب ــاراة الـفــاصـلــة وامل ـه ـمــة لتحديد
بـ ـط ــل الـ ـ ـ ـ ــدوري ل ـل ـم ــوس ــم الـ ـح ــال ــي.
وش ـ ـ ـ ــددت الـ ــراب ـ ـطـ ــة عـ ـل ــى االلـ ـ ـت ـ ــزام

رياضة

21

ب ــال ـت ـش ـج ـي ــع ال ـ ــراق ـ ــي والـ ـحـ ـض ــاري
لـيـبـقــى نـ ــادي ال ـص ـفــاء ف ــي صــورتــه
الـ ـن ــاصـ ـع ــة وامل ـ ــرصـ ـ ـع ـ ــة بـ ــاألخـ ــاق
الحميدة والروح الرياضية العالية.
من جهة أخرى وضمن استراتيجية

االتحاد اآلسيوي لتطوير كرة القدم
ف ــي الـ ـق ــارة ،نـظــم االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي
م ـهــرجــانــه ال ـس ـن ــوي االول لـلـبــراعــم
دون  ١٢سنة AFC Grassroots Day
على ملعب مجمع بئر حسن املهني،

تحتفل دول آسيا بيوم البراعم في  ١٥أيار (عدنان الحاج علي)

أصداء عالمية

يونايتد ينهي الموسم خامسًا

الرياضي في ضيافة
هومنتمن اليوم
يحل فريق الرياضي ضيفًا على
هومنتمن اليوم عند الساعة  22.30على
ملعب سنتر مزهر في املباراة الرابعة
ضمن سلسلة الفريقني في نصف نهائي
بطولة لبنان لكرة السلة .ويتقدم الرياضي
 1 - 2حيث فاز في املباراة الثالثة
مستفيدًا من اصابة نجم هومنتمن أحمد
ابراهيم بالتسمم ومشاركته لربع واحد.
أما في مباراة اليوم ،فمن املفترض أن
يكون ابراهيم حاضرًا ،اال أن مهمة فريقه
لن تكون سهلة أمام ضيف تلقى جرعة
معنوية كبيرة بعد فوزه في مباراتني
متتاليتني ،ويسعى الى فوز ثالث يمهد
النتقاله الى النهائي في حال فوزه في
املباراة الخامسة على أرضه يوم الجمعة
عند الساعة .17.45
وأعلنت األمانة العامة في االتحاد برنامج
املباريات الباقية من سلسلتي نصف
غد الخميس
النهائي ،حيث يلعب بعد ٍ
املتحد مع ضيفه الحكمة عند الساعة
 17.30في طرابلس في املباراة الخامسة
بني الفريقني ويتقدم الحكمة 1 - 3
وبالتالي سيتأهل الى النهائي في حال
فوزه فيها.

ب ـح ـضــور رئ ـي ــس ل ـج ـنــة املـنـتـخـبــات
الدكتور مازن قبيسي.
ويــأتــي ه ــذا ال ـيــوم ال ـكــروي الـطــويــل،
ال ــذي تحتفل بــه دول آس ـيــا سنويًا
في  ١٥أيار من كل عام ،ضمن برامج
البراعم في االتحادات املحلية.
شــاركــت فــي املـهــرجــان  ١٨أكاديمية
م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة
(ب ـ ـيـ ــروت وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان وال ـن ـب ـط ـيــة
وص ــور وزغ ــرت ــا وبـعـلـبــك) ،وأش ــرف
على التنظيم أعضاء اللجان الفنية
ملنتخبات الفئات العمرية.
واستضاف ملعب مجمع بئر حسن
املهني ما يقارب  ٢٢٠العبًا من مواليد
 ٢٠٠٥ - ٢٠٠٤ح ـي ــث جـ ــرى تـقـسـيــم
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــات الـ ـ ــى  ٤م ـج ـم ــوع ــات،
فخاض كل فريق  ٣مباريات.
وج ــرى تقسيم امللعب الــى  ٨أج ــزاء،
 ٤م ـن ـهــا ل ـك ــرة الـ ـق ــدم املـ ـصـ ـغ ــرة ،و٤
ل ــورش عـمــل اخ ـت ـبــار الــاع ـبــن على
املستويني البدني واملهاري .وأجريت
 4اخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ل ــاعـ ـب ــن ال ـن ــاش ـئ ــن
ف ــي ال ـت ـص ــوي ــب ،ال ــرش ــاق ــة ،ال ـســرعــة
واإلحساس بالكرة.
وف ــي ال ـخ ـتــام ،ج ــرى ت ــوزي ــع ال ــدروع
على جميع األكاديميات املشاركة في
املهرجان ،اضافة الى بعض الهدايا
التذكارية من االتحاد اآلسيوي.

استراحة
2292 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 9 2

انهى مانشستر يونايتد املوسم في املركز
الخامس بعد تغلبه على ضيفه بورنموث
 ،1-3في مباراة مؤجلة من املرحلة االخيرة
في الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وسيشارك يونايتد بالتالي في مسابقة
«يوروبا ليغ» املوسم املقبل ،وقد سجل
له واين روني ( )43وماركوس راشفورد
( )75واشلي يونغ ( ،)87بينما سجل
كريس سمولينغ الهدف الوحيد لبورنموث
خطأ في مرماه (.)90

رانييري أفضل مدرب
في إنكلترا

نال اإليطالي كالوديو رانييري جائزة
مدرب العام في إنكلترا بعد قيادته ليستر
سيتي إلى إحراز لقب «البريميير ليغ»
ملوسم .2016-2015
وبات رانييري ثاني مدرب غير بريطاني
ّ
يتوج بهذه الجائزة بعد الفرنسي أرسني
فينغر مدرب أرسنال الحالي والفائز بها
عامي  2002و .2004
وخالف ليستر سيتي جميع التوقعات
وقلب الطاولة على رأس الجميع ،وتحديدًا
األندية الغنية ،ليتوج باللقب بفارق  10نقاط
عن أرسنال صاحب املركز الثاني.

الواليات المتحدة
تخسر ألتيدور

لن يكون باستطاعة مهاجم الواليات
املتحدة جوزيه ألتيدور ،املشاركة في بطولة
«كوبا أميركا» املئوية املقررة من  3إلى 26
حزيران املقبل ،وذلك بسبب إصابته بتمزق
في العضلة الخلفية لساقه بحسب ما أعلن
ناديه تورونتو .وأذاع النادي بيانًا أوضح
فيه أن ألتيدور سيغيب عن املالعب من 6
إلى  8أسابيع على األقل إلصابته خالل
مباريات الدوري املحلي ،ولن يتمكن بالتالي
من املشاركة في مسابقة كوبا أميركا التي
تستضيفها بالده.
وكان ألتيدور ( 26عامًا) يشارك باستمرار
في استحقاقات منتخب بالده في األعوام
املاضية ،حيث سجل في صفوفه  34هدفًا
في  93مباراة دولية.

أفقيا
 -1رئيس جمهورية أميركي راحل نال جائزة نوبل للسالم عام  – 1906من الفاكهة –  -2ربوة
صخرية في مصر غمرتها مياه النيل بعد إنشاء ّ
السد العالي وقد ُرفعت من موضعها قبل
إنشاء ّ
السد شهيرة بمعابدها – بــرد –  -3وزن الحجر ليعرف ثقله – جواهر من الخرز
ّ
مصرية –  -6مرتفع من
األحمر –  -4مادة حارقة – لص –  -5لو ّث بالدم – مغنية ّوممثلة ّ
مفوض وممثل لبالده أو للشركة
األرض – سكني كبير – من الخضار حريف الطعم – -7
يقوم بمهمة نيابة عنها – تعب وشقاء في سبيل لقمة العيش –  -8عائلة ّ
رســام فرنسي
ّ
دراجات روسي – مسرحية لألخوين رحباني
راحل – يجمع ويضم –  -9عائلة بطل سباق ُ
–  -10معلم سياحي فرنسي أراده نابليون رمزا يخلد إنتصارات الجيوش األمبراطورية

عموديًا

 -1محافظة سعودية وعاصمة النفط العاملي – ّ -2
تهيأ للحملة في الحرب – دلــو مــاء –
حرف عطف –  -3إحدى ّأهم مدن سويسرا وأكبرها على اإلطالق – ضد مختلف –  -4تلف
وعطب – من الطيور تبشر بقدوم فصل الربيع –  -5عائلة عالم أملاني راحل واضع قانون
يحدد املوجب والسالب في مولد كهربائي – عائلة ممثل إنكليزي راحل – نعم باألجنبية –
 -6قطع الشيء – مكتب روسي لتصميم الطائرات العسكرية واملدنية –  -7ريق الفم – طائر
غريد –  -8خــاف بعيد – ْ
ظهر الطائرة –  -9صــوت الضفدع – حجة بملكية عقار – ّ
نظم
الصفوف –  -10من عوامل الطبيعة في الشتاء – صحيفة لبنانية

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

 -1املرادفات –  -2واشنطن – ترس –  -3إد – ف ف ف ف – صه –  -4غوص – أردبيل –  -5إغراء –
اوفا –  -6دايت – جنر –  -7رياح – سرب –  -8غم – كوارع –  -9ورويك – دينا –  -10جب  -املدفع

عموديًا

ّ
اتيكي –  -5إطفاء – اوكا
 -1اواغادوغو – -2
الدوغا – مرج –  -3مش – صرير – وب –  -4رنف – ّ
–  -6دنفر – جحا – ّ -7فدان – ردم –  -8آت – بور سعيد –  -9ترصيف – نف –  -10سهل البقاع
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إعداد
نعوم
مسعود
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شاعر وأديب وملحن ومترجم فلسطيني وعضو نقابة الطب املخبري
الفلسطينية .عمل فــي حـقــول الـتــدريــب املـســرحــي وتصميم الرقصات
الشعبية الفولكلورية
 = 7+6+2+1+4+3خطيب الثورة الفرنسية ■  = 11+8+9+10خالف الغلط
■  = 3+5والدة

حل الشبكة الماضية :غابي مودنغاي

