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رياضة

رياضة

ّ
اللبنانية
الكرة

لقطات من الجولة

ترتيب الدوري بعد األسبوع التاسع

تراجع مستوى نجوم الفريق

السالم زغرتا يبحث عن مركز بين النخبة!
علي زين الدين
ال فـ ــارق كـبـيــر ب ــن ال ـص ـفــاء وال ـس ــام
زغــرتــا فــي بطولة لبنان هــذا املــوســم،
ّ
ســوى أن األض ــواء ُسلطت على األول
ُ
ّ
كــونــه الـفــريــق ال ــذي ت ــوج باللقب قبل
ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ،وحـ ـل ــول ــه فـ ــي امل ــرك ــز
األخير لثمانية أسابيع كان مستغربًا.
ب ــن امل ــرك ــز األخ ـي ــر والـ ـس ــام ال ـثــامــن،
نـقـطـتــان ف ـقــط ،وبـيـنــه وب ــن طــرابـلــس
ال ـتــاســع ،ف ــارق هــدفــن ،لـكــن طرابلس
الذي عانى من ضائقة مالية ويخوض
الدوري بواحد ٍة من أضعف امليزانيات،
لم يدخل البطولة منافسًا على اللقب،
كـمــا أش ــار رئ ـيــس ن ــادي ال ـس ــام األب
أسطفان فرنجية قبل انطالق املوسم.
ـوز واح ـ ٍـد
الـفــريــق الـشـمــالــي اكـتـفــى ب ـفـ ٍ
على أرضه ،تعادل في خمس مباريات
وخـســر ثــاثــا أخ ــرى ،واملـنــافـســة على
اللقب ّ
تحولت إلى سعي للحفاظ على
ٍ
أحد مراكز النخبة الذي خسره الفريق.
لــم تـطــرأ تغييرات جــذريــة على فريق
ال ـس ــام ه ــذا امل ــوس ــم ،إذ ح ــاف ــظ على
نجومه باستثناء عمر زين الدين الذي
ّ
وضم املدافع الدولي
انتقل إلى النجمة،
ولـ ـي ــد إس ـم ــاع ـي ــل واملـ ـه ــاج ــم ع ــدن ــان
ـدد م ــن الــاعـبــن
مـلـحــم إل ــى جــانــب عـ ـ ٍ
الشباب والعــب الوسط السنغالي بو
بكر مـســالــي ،بعد التعاقد مــع املــدرب
الـتــونـســي ّط ــارق ثــابــت .الـفــريــق الــذي
كـ ــان ي ـت ـحــضــر ألول م ـش ــارك ــةٍ ل ــه فــي
بطولة األندية العربية لألبطال ،خرج
من مسابقة ّ كــأس النخبة بخسارتني
وتعادل ،لكنه ّ
بتعادل
عوض اإلخفاق
ٍ
ـارة
م ــع الـ ــرجـ ــاء امل ـغ ــرب ــي ب ـع ــد ال ـ ّخ ـس ـ ٌ
بـفــارق ه ــدف .مــا كــان يـبــدو أن ــه فريق
ّ
ً
سينافس فعال على اللقب املحلي ،لم

ال تقدم فرق المقدمة األداء المطلوب (عدنان الحاج علي)

ّ
يظهر خصمًا صعبًا حتى على الفرق
املـنــافـســة ،بــل أه ــدى الـشـبــاب الـغــازيــة
نقاط
الصاعد إلى الدرجة األولى ثالث
ٍ
َّ
ّ
كما فعل الصفاء ،حتى حل في املركز
الثامن.
ّ
ال َّ
شك أن السالم تأثر بغياب املهاجم
ال ـصــريــح بـعــد إص ــاب ــة ع ــدن ــان ملحم،
ال ـ ــذي كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن ُي ـع ـ ّـوض
الفريق ،إال
ابتعاد أليكس بطرس عن
ً
ً
أن األخير الذي كان ركيزة أساسية في
تشكيلة املدرب السابق ماهر سديري،
لم يكن كذلك مع املدرب األسبق طارق
جــرايــا ،ال ــذي اعـتـمــد عـلــى املــوريـتــانــي

مــامــادو نـيــاس ك ــرأس حــربــة ،وه ــو ال
ي ــزال ضـمــن ص ـفــوف ال ـفــريــقُ .مشكلة
الـفــريــق ال ـ ّـزغ ــرت ــاوي األســاس ـيــة تبدو
ف ــي ال ـت ـح ــف ــظ ال ــدف ــاع ــي امل ـب ــال ــغ ف ـيــه.
خالل تسع مباريات ،لم يدخل السالم
بالتشكيلة األســاسـيــة عينها مـ ّـرتــن،
إذ ب ـ ّـدل املـ ــدرب ف ــي ال ــرس ــم التكتيكي
وفــي مــراكــز الــاعـبــن حتى يصل إلى
ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـت ــي ي ــري ـ ّـده ــا م ــن دون أن
ي ـن ـجــح .أمـ ـ ٌـر آخ ــر ي ــؤث ــر ف ــي الـنـتــائــج،
ه ــو ت ــراج ــع م ـس ـتــوى ن ـج ــوم ال ـفــريــق،
أبــرزهــم إدم ــون ش ـحــادة ،ال ــذي اكتفى
ـدف واحــد ،في حني سجل
بصناعة هـ ٍ

ّ
الصفاء يحقق انتصاره األول
إميل رستم :القصة ليست ON/OFF
عبد القادر سعد
تـلـقــى ال ـص ـفــاء جــرعــة مـعـنــويــة بعد
ت ـح ـق ـيــق ف ـ ــوزه األول ع ـل ــى مـضـيـفــه
ال ـت ـض ــام ــن ص ـ ــور ب ـث ـنــائ ـيــة نـظـيـفــة
ضمن األسـبــوع التاسع مــن الــدوري
اللبناني لـكــرة ال ـقــدم .غ ــادر الصفاء
امل ــرك ــز األخـ ـي ــر ت ــارك ــا إي ـ ــاه لـلـبـقــاع.
لكن في الوقت عينه نجح منافساه
طرابلس والغازية في الفوز والتقدم
فــي الـتــرتـيــب .الـتـقــط الـصـفــاء بعض
أن ـف ــاس ــه ل ـك ــن م ــا زال يـ ـص ــارع عـلــى
الـ ـه ــرب م ــن الـ ـهـ ـب ــوط .ل ــم ي ـك ــن أك ـثــر
امل ـت ـشــائ ـمــن ف ــي الـ ـن ــادي ي ـتــوقــع أن
تكون حال الفريق بعد تسعة أسابيع
عـ ـل ــى انـ ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـ ـ ـ ــدوري عـ ـل ــى ه ــذه
الشاكلة .الفريق البطل قبل سنوات
ّ
ي ـح ـت ــل املـ ــركـ ــز مـ ــا ق ـب ــل األخ ـ ـيـ ــر فــي
الترتيب ال ـعــام .سبع نـقــاط جمعها
ال ـص ـف ــاوي ــون م ــن أصـ ــل  27مـمـكـنــة.
ص ـح ـيــح أن ـ ــه خ ـس ــر ب ـع ــض ال ـن ـقــاط
ألخـطــاء تحكيمية ،لكن فــي النهاية
ح ـصــد س ـبــع ن ـق ــاط م ــن فـ ــوز وحـيــد
وأربع تعادالت وأربع خسارات.
أن ـه ــى ال ـص ـف ــاء امل ــوس ــم امل ــاض ــي في
امل ــرك ــز ال ـث ــال ــث ع ـل ــى رغـ ــم الـ ـظ ــروف
الصعبة الـتــي كــان يمر بها الفريق
ع ـلــى الـصـعـيــد املـ ـ ــادي .ح ـمــل جـنــود
مـجـهــولــون فــي ال ـن ــادي األمـ ــور على
عاتقهم والـتـقــوا مــع إرادة الالعبني
بـ ـ ـ ــأن يـ ـتـ ـم ـ ّـي ــز الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى رغـ ــم

الصعوباتٌ .
أمر ال يبدو أنه انسحب
على املــوســم الحالي فــي ظــل أخطاء
إدارية واستبعاد أشخاص وتحديدًا
م ــدي ــر ال ـف ــري ــق ي ــوس ــف بـعـلـبـكــي ما
أدى إل ــى «تــرك ـيــب» الـفــريــق بطريقة
خاطئة ،بحسب البعض .هي ليست
وجهة نظر إنما حقيقة ّ
يعبر عنها
املدير الفني إميل رستم في حديثه
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» .املـ ـ ــدرب ال ــوط ـن ــي أتــى
في مهمة إنقاذية إلــى الفريق ومعه
م ـس ــاع ــده وارطـ ـ ـ ــان غ ـ ــازاري ـ ــان ال ــذي

أثبت بدوره إمكانات تدريبية عالية
خ ـ ــال ت ـج ــرب ـت ــه مـ ــع ط ــرابـ ـل ــس قـبــل
سنتني.
خـلــف رسـتــم امل ــدرب الــرومــانــي تيتا
ف ــالـ ـي ــري ــو قـ ـب ــل نـ ـح ــو ال ـ ـش ـ ـهـ ــر .ق ــاد
الـ ـف ــري ــق فـ ــي ث ـ ــاث مـ ـب ــاري ــات حـتــى
اآلن فتعادل مــع الـســام زغــرتــا ومع
ط ــرابـ ـل ــس وخـ ـس ــر مـ ــن ال ـن ـج ـم ــة .لــم
ينجح رسـتــم وغ ــازاري ــان فــي قـيــادة
الـ ـف ــري ــق ن ـح ــو االنـ ـتـ ـص ــار األول إال
بعد ثــاث مـبــاريــات ،لكنهما نجحا

أحرز الصفاء  7نقاط من  27ممكنة (عدنان الحاج علي)

أربعة أهداف وصنع هدفني في املوسم
املاضي.
على رغــم الغيابات الـتــي عــانــى منها
الفريق في بعض املباريات ،إال أن ذلك
ليس مبررًا لــأداء والنتائج ،فالفريق
َّ
الـ ـ ــذي ح ـ ــل ث ــان ـي ــا ق ـب ــل م ــوس ـم ــن ،لــم
ّ
يتغير عليه الـكـثـيــر ،بــل يـبــدو أفضل
ع ـلــى ص ـع ـيــد األس ـ ـمـ ــاء ،ف ـج ــراي ــا كــان
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى الـ ـب ــرازيـ ـل ــي لـ ـي ــون ــاردو
دي أولـ ـيـ ـفـ ـي ــرا وشـ ـ ـ ــادي سـ ـك ــاف إل ــى
جــانــب أحـمــد املـصــري وحـمــزة الخير،
ّ
ً
وحـ ــل بـ ــدال مـنـهـمــا ال ـبــوس ـنــي مــاركــو
ميهايلوفيتش وولـيــد إسماعيل ،في
ً
حني أن السنغالي مسالي يلعب بدال
م ــن ال ـغــانــي مــاي ـكــل هـيـلـيـغـبــي ،فيما
ب ـقـ َـي ن ـيــاس وش ـح ــادة عـلــى الـطــرفــن،
ومــن خلفهما جــان جــاك يمني وعامر
محفوض والحارس مصطفى مطر.
مواجهة السالم املقبلة لن تكون أسهل
من مباراته مع الغازية ،إذ يستضيف
األنصار ،قبل لقاء طرابلس في املباراة
األخ ـي ــرة مــن مــرحـلــة ال ــذه ــاب .الفريق
لفوز ُيغنيه عن
الشمالي بات بحاجةٍ
ٍ
الدخول في حسابات البقاء والهبوط
قـ ـب ــل اإليـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،خـ ـص ــوص ــا أن الـ ـف ــرق
املتأخرة في الترتيب تبدأ مبارياتها
بمواجهة فرق النخبة.

َ
وبقي العهد
بهدف وحيد،
الراسينغ
ٍ
ّ
خ ـل ـفــه بـ ـف ــارق األه ـ ـ ــداف ب ـعــد تـخــطــي
ش ـب ــاب ال ـس ــاح ــل بــالـنـتـيـجــة عـيـنـهــا.
«الـنـبـيــذي» كـ ِـســب عــودة نجمه حسن
مـعـتــوق إل ــى الـتـهــديــف ول ــو مــن ركـلــةِ
جــزاء ،فيما استعاد «األصفر» ّ
هدافه
م ــارت ــن تــوش ـيــف الـ ــذي أه ـ ــداه ال ـف ــوز.
فــي املـقــابــل ،نجح األن ـصــار فــي الفوز
ـدف
ع ـل ــى األخـ ـ ـ ــاء األه ـ ـلـ ــي ع ــال ـي ــه ب ـه ـ ٍ
واحــد أيضًا ّ
سجله السنغالي الحاج
ٍ
مــالــك تـ ــال ،عـلــى مـلـعــب مــديـنــة كميل
َ
منافسيه ،لم
شمعون الرياضية .كما
ُيـقـ ّـدم الفريق الــذي خــاض املـبــاراة من
دون جمهوره بسبب العقوبة ،أفضل
ـدف ان ـفــرد من
مـبــاريــاتــه ،فــاكـتـفــى ب ـهـ ٍ
خــالــه بــاملــركــز الـثــالــث ،محافظًا على
ف ـ ــارق ال ـن ـق ــاط ال ـث ـمــانــي م ــع الـنـجـمــة
والعهد.
الـصـفــاء مــن جانبه حقق ف ــوزه األول
فــي الـبـطــولــة عـلــى ح ـســاب الـتـضــامــن
ص ــور ب ـهــدفــي ال ـكــام ـيــرونــي إرن ـســت
أنــانــغ وح ـســن ال ـعــوطــة ،إال أن فــوزه
ل ــم ُي ـس ـع ـفــه ب ــالـ ـخ ــروج م ــن امل ــركــزي ــن
ّ
املهددين بالهبوط ،إثر تغلب طرابلس
ّ
بهدف
مضيفه البقاع الرياضي
على
ٍ
ّ
وح ـيــد ســجـلــه مـحـمــد مـقـصــود ،وهــو
الـفــوز األول أيـضــا للفريق الشمالي،
الذي يبدو أنه استعاد عافيته ،محققًا
أرب ــع نـقــاط فــي املـبــاراتــن املاضيتني،
ً
ُ
ومـسـجــا ثــاثــة أه ــداف ،فيما تراجع
البقاع إلى املركز األخير.
وك ــان الـشـبــاب الـغــازيــة أسـقــط السالم
زغرتا بهدفني من دون رد على ملعب
كفرجوز فــي النبطية .ويــديــن الفريق
الجنوبي بـفــوزه الـثــانــي فــي البطولة
إل ـ ــى حـ ـم ــزة س ــام ــي وجـ ـي ــان ك ـي ـكــي،
ُم ّ
سجال الهدفني.

ف ــي إحـ ـ ــداث ص ــدم ــة ف ـن ـيــة إيـجــابـيــة
تمثلت فــي ارت ـفــاع مـسـتــوى الفريق
وإن ل ــم ي ـك ــن بــال ـش ـكــل املـ ـطـ ـل ــوب .ال
شك أن الفريق في مــأزق .هــذا املــأزق
أو املشكلة كما يسميها رسـتــم هي
السبب وراء استالمه مهمة التدريب.
«ال ـق ـصــة لـيـســت  .ON/OFFاملـســألــة
تحتاج إلى عمل كبير» يقول رستم.
«املشكلة األساسية أننا نلعب بفريق
فاضّ .
مفرغ من الالعبني بطريقة لم
ٍ

ليسوا بمستواهم الحقيقي .سبب
ذلك أنهم كانوا يسيرون على السكة
ال ـخــاط ـئــة وبــال ـتــالــي ن ـح ــاول إع ــادة
األم ــور إلــى السكة الصحيحة وهــذا
ليس بالعمل السهل».
يـعــود رسـتــم فــي حــديـثــه إل ــى كيفية
تــولـيــف ال ـفــريــق« .أح ـيــانــا أكـ ــون أنــا
ّ
وورط ــان نفكر فــي الـفــريــق .نتساءل
كيف تم تفريغ الفريق بهذه الطريقة؟
كيف ذهــب ه ــؤالء الــاعـبــن» .ال شك
أن ال ـ ـصـ ــورة س ـت ـك ــون م ـخ ـت ـل ـفــة فــي
الصفاء في مرحلة اإليــاب .تعاقدات
عـ ـ ــدة س ـي ـش ـه ــده ــا الـ ـف ــري ــق إن ك ــان
على الصعيد األجنبي أو اللبناني.
فــالـفــريــق يـحـتــاج إل ــى تــدعـيـمــات كي
يتفادى الهبوط إلى الدرجة الثانية.
هذا األمر هو هاجس محبي الصفاء،
لكن املدير الفني للفريق يبدو واثقًا
ّ
ٌ
تأكيد
ويؤكد بأن الفريق لن يسقط.
ليس من باب الكالم ،بل انطالقًا من
خطة موضوعة لتدعيم الفريق على
جميع الصعد ،خصوصًا أن النادي
يعيش استقرارًا إداريًا في ظل تأمني
جميع مستلزمات العمل.
م ــرح ـل ـت ــان م ـت ـب ـق ـي ـتــان ع ـل ــى ن ـهــايــة
ال ـ ــذه ـ ــاب .س ــت نـ ـق ــاط م ـم ـك ـنــة يــأمــل
القيمون على النادي حصدها حني
يواجهون البقاع والراسينغ تواليًا.
مباراتان قبل فترة توقف طويلة قد
تالمس الخمسني يومًا قبل انطالق
اإلي ـ ـ ـ ــاب ب ـس ـب ــب مـ ـش ــارك ــة مـنـتـخــب
لبنان في كــأس آسيا .فترة ستكون
كافية ّ
للقيمني على الفريق ملعالجة
املشاكل الـعــديــدة الـتــي يعاني منها
الـفــريــق الس ـت ـعــادة مـكــانـتــه .فــاملــركــز
األخـ ـي ــر ال ي ـل ـيــق بــال ـص ـفــاء ال ـعــريــق
ال ــذي لــم يـخـ ّـيــم عليه شـبــح الهبوط
في أي فترة عاشها النادي في الكرة
اللبنانية.

شهدت هذه الجولة أول مباراة
من دون جمهور هذا الموسم
ٌ
فوز أول لطرابلس

قبل املواجهة املرتقبة بينهما ضمن
األس ـ ـبـ ــوع الـ ـع ــاش ــر ،ح ــاف ــظ الـنـجـمــة
ع ـلــى صـ ـ ــدارة ال ـ ـ ــدوري ب ـت ـغ ـلـ ّـبــه على

#

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

النجمة

9

8

1

0

19

4

15

25

2

العهد

9

8

1

0

18

3

15

25

3

األنصار

9

5

2

2

16

9

7

17

4

اإلخاء األهلي عاليه

9

4

2

3

10

11

1-

14

5

شباب الساحل

9

3

2

4

12

11

1

11

6

التضامن صور

9

2

3

4

6

9

3-

9

7

الشباب الغازية

9

2

2

5

10

14

4-

8

8

السالم زغرتا

9

1

5

3

4

7

3-

8

9

طرابلس الرياضي

9

1

5

3

4

9

5-

8

10

الراسينغ بيروت

9

1

4

4

9

13

4-

7

11

الصفاء

9

1

4

4

6

17

11-

7

12

البقاع الرياضي

9

1

3

5

6

13

7-

6

أفـهـمـهــا» ،يضيف رسـتــم مستغربًا.
«كيف يتم االستغناء أو عدم تجديد
العقود مع العبني كوليد إسماعيل
ومحمد قــاســم ولــم يتم التعاقد مع
بـ ــدالء ل ـهــم؟ ك ـيــف يـمـكــن أن ُي ـعــرض
عليك العب كأكرم مغربي وال تتعاقد
معه؟ محمد جعفر أيضًا رحل .كانت
هناك الئحة من الالعبني من املمكن
أن تتم استعارتهم كالعب األنصار
ع ـ ــاء الـ ـب ــاب ــا والع ـ ـ ــب ال ـع ـه ــد غـ ــازي
حنينة ،لـكــن ه ــذا لــم يـحـصــل» يقول
رسـتــم ،مستغربًا طريقة التعاقدات
وتأليف الفريق قبل انطالق املوسم.
يــأمــل امل ــدرب اللبناني بــأن تتحسن
ال ـن ـت ــائ ــج« .خـ ـم ــس نـ ـق ــاط فـ ــي أربـ ــع
م ـ ـبـ ــاريـ ــات ،فـ ــي حـ ــن ج ـم ــع ال ـف ــري ــق
قبلها نقطتني فــي خمس مباريات.
نسعى إلــى إح ــراز نـقــاط فــي مرحلة
ال ــذه ــاب لـكــي يـتــم الـبـنــاء عليها في
اإليـ ـ ـ ــاب» .وح ـ ــول إذا م ــا كـ ــان هـنــاك
العـ ـب ــون ال ي ـق ــدم ــون ك ــل م ــا لــديـهــم
للفريق ،يقول رستم« ،هناك العبون

¶ يترقب جمهور السالم زغرتا بشكل
خاص والجمهور اللبناني بشكل
عام نتائج الصورة املغناطيسية التي
سيجريها اليوم حارس مرمى فريق
السالم زغرتا مصطفى مطر بعد
اصابته في لقاء فريقه مع الشباب
الغازية يوم السبت ،حيث خرج لقطع
كرة وسقوطه وحيدًا على أرض
امللعب .ويسود القلق من احتمال أن
تكون اإلصابة عبارة عن ضرر في
الرباط الصليبي ،ما سيبعد الحارس
عن فريقه الذي هو في ّ
أمس الحاجة
إليه ،في ظل الظروف الصعبة التي يمر
بها .كما سيغيب عن منتخب لبنان
في استحقاقه اآلسيوي ،حيث إن
مطر هو الحارس الثالث في التشكيلة
اللبنانية بعد مهدي خليل وعباس
حسن.

3030 sudoku
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¶ بعد صدور قرارات االتحاد اللبناني
لكرة القدم وخصوصًا تلك املتعلقة
بنادي األنصار ،من املفترض أن تكون
هناك ردة فعل من النادي على أكثر
من خط .فمن جهة ،سيكون هناك
تقديم طلب استئناف للعقوبات على
اعتبار أن األنصاريني يعتبرون أنها
مخالفة للقانون .وفي الوقت عينه،
علمت «األخبار» أن هناك محاوالت
للتهدئة من جانب مسؤولني في
النادي ومعالجة األمور ،الى جانب
النية لتقديم ورقة عمل يعتبرها
األنصاريون بداية لحل املشكالت.

1

9

2

6

7
4

3

7

6

1

4

3

2

4

ّ
يتحضر النادي للتعاقد
مع العبين محليين وأجانب
خالل االنتقاالت الشتوية

األنصار ( )1 – 3على ملعب الصفاء
ليحسم الدوري بعدما كان يحتاج الى
تعادل فقط أمام غريمه اللدود .ويقود
شباب النجمة العب الفريق السابق
بالل فيلفل الذي له الفضل الرئيسي
في محافظة فريقه على اللقب.

استراحة
كلمات متقاطعة 3 0 3 0
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¶ استعاد فريق األنصار العبه عباس
عطوي «أونيكا» الذي دخل في الشوط
الثاني من لقاء فريقه مع اإلخاء األهلي
عاليه ،فكانت عودته خيرًا مع فوز
فريقه .لكن «األخضر» خسر جهود
العبه عالء البابا الذي تابع املباراة من
على املدرجات نتيجة ّ
تعرضه إلصابة.

3

أفقيا
 -1مــن ص ـحــاري أوسـتــرالـيــا – طــائــر وهـمــي كبير –  -2متحف ّ شهير فــي مدينة
اسطنبول التركية –  -3مؤسس روما األسطوري وأول ملوكها غذته ذئبة بحليبها
مع أخيه التوأم واحتضنه أحد الرعاة – قبر ورمس –  -4عيب – أصابهم الهواء من
شـ ّـدة العاصفة أو اللهيب من شدة النار –  -5ماركة سيارات – آلة موسيقية – -6
مدينة في بورما على نهر ايراوادي –  -7من الحيوانات – متشابهان –  -8للندبة –
أرمي الشراب من فمي – َ
أبع َد املوظف نهائيًا عن عمله ُفي الشركة –  -9لإلستدراك –
ّ
الحية –  -10والد يوسف وأخوته الذين تنسب إليهم أسباط إسرائيل
من الكائنات
اإلثنا عشر كما جاء في التوراة

عموديًا

 -1سياسي ومفكر سوري ورئيس حكومة راحل –  -2مدينة يابانية – ضمير متصل
–  -3كامل ومنجز – خــاط الثوب بواسطة آلــة الخياطة – جنس حشرات تمتص دم
اإلن ـســان –  -4طـ ّـمــاع يسعى الــى بـلــوغ غايته مهما كلفه األم ــر – نهر بــن منشوريا
وكوريا –  -5عائلة العب كرة قدم أملاني سابق – قبر الفرعون – ّ -6
يوسعان املكان أو
ُ
ُيباعدان الخطو – رجــل أسطوري إشتهر بالحماقة تنسب إليه بعض الـنــوادر – -7
للتفسير – من أسماء النسر – صرخة باألجنبية –  -8ساللة من البربر أسست دولة
ّ
بامللثمني –  -9بعد اليوم – نوع من الغناء وأحد فروع ثقافة
إسالمية في املغرب ُعرفوا
الهيب هوب الرئيسية –  -10موقع مطار بيروت – نسبة الى مواطن من بلد عربي

أفقيا

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.

1

 -1هوغو تشافيز –  -2يال – مرصبان –  -3ريال – حبر –  -4ملل – عاهد –  -5كد – الهاي – -6
ل ب ب ل – الرجل –  -7األلب – رس –  -8وحل – كينا –  -9نبوغي – صخر –  -10سعيد فريحة

عموديًا
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مشاهير 3030

حلول الشبكة السابقة

 -1هيراكليون –  -2واي – دب – ْ
غي – ّ -5
حبس –  -3غالم – بالوع –  -4ل ل ل ل ل – ّ
تم – ال – أكيد
ُ
ّ
–  -6شرح – هالي –  -7إصبع البنصر –  -8فبراير – أخي –  -9يا – جر – رح –  -10زنود الست

حل الشبكة 3029

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود
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5

6

7

8

9

10

11

كــاتــب قـصــة مـغــربــي أص ــدر مــؤخــرا مـجـمــوعــة قصصية جــديــدة تحمل
عنوان « الشركة املغربية لنقل األموات « .من أعماله «علبة البندورة « و»
فضائح فوق الشبهات «
 = 2+3+4+6+5نهر فرنسي ■  = 10+11+9+7خــاف ثخني ■ = 8+3+1
حرف نداء للبعيد

حل الشبكة الماضية :سيرجيو راموس

¶ حافظ فريق شباب النجمة على لقب
بطولة لبنان بعد فوزهم أمس على

¶ تم تطبيق قرار منع حضور
الجمهور في لقاء األنصار واإلخاء
األهلي عاليه على ملعب املدينة
الرياضية ،حيث لم يتجاوز عدد
األشخاص الحاضرين في املنصة
الرئيسية العشرين شخصًا الى
جانب الزمالء اإلعالميني.
¶ حسم فريق البرج لقب بطل الذهاب
في الدرجة الثانية بعد فوزه على
اإلصالح البرج الشمالي ( )0 – 1على
ملعب صور في لقاء شهد حضورًا
جماهيريًا كبيرًا من جانب البرج ،رغم
أن املباراة خارج أرضه .ويحتل البرج
املركز األول برصيد  23نقطة أمام
غريمه شباب البرج بفارق أربع نقاط.
أما النهضة بر الياس فيحتل املركز
الثالث بفارق األهداف عن شباب
البرج.

