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رياضة

رياضة

الحدث

أخبار محلية

مباريات وأحداث تمر مرور الكرام

ّ
ّ
الجمهور اللبناني «مغيب» عن كرة السلة
يعد يشاهد الدوري املحلي ،بل يكتفي
ُ
بمباريات منتخب لبنان كونها تنقل
ع ـبــر ش ــاش ــة ال ـت ـل ـفــزيــون ،ول ـي ــس عبر
شاشة الهاتف من خالل تطبيق .األمر
ّ
ل ــم يـعــد سـ ـ ّـرًا ،ف ــأح ــداث ك ــرة ال ـســلــة لم
تعد تحظى حتى باهتمام الجمهور
اللبناني ،الذي كان ينتظرها ويتابعها
ّ
عــن ك ـثــب ،حـتــى إن أخ ـبــار ك ــرة الـســلــة
ّ
بــاتــت غــائـبــة ع ــن وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ،إل

جاد طويل
ّ
تسعينيات القرن املاضي،
بالعودة إلى
وب ـ ــداي ـ ــة األلـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ش ـه ــدت
ّ
ك ــرة ال ـســلــة الـلـبـنــانـ ّـيــة نـهـضــة كـبـيــرة،
خـ ـص ــوص ــا مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــاري ـخ ــي
ل ـ ـنـ ــادي ال ـح ـك ـم ــة أن ـ ـط ـ ــوان شـ ــويـ ــري،
وسيطرة نادي الحكمة على البطوالت
ً
ّ
ّ
والقارية ،وصوال إلى املنافسة
املحلية
الـكـبـيــرة مــع ن ــادي الــريــاضــي ب ـيــروت.
األخير يسيطر بشكل شبه كامل منذ
ّ
العام  2005على كرة السلة اللبنانية،
ويـحـقــق نـتــائــج خــارج ـيــة مـهـمــة .منذ
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات وحـ ـت ــى م ــوس ــم 2016
ّ
ـ  2017ك ــان ــت كـ ــرة ال ـس ــل ــة الـلـبـنــانـيــة
م ـحــط اه ـت ـمــام ال ـج ـم ـهــور ،ح ـتــى أنـهــا
كــانــت تنافس كــرة ال ـقــدم ،على اللعبة
ّ
شعبية في لبنان .اليوم اختلف
األكثر
املشهد تمامًا ،فمنذ بداية هذا املوسم
 2018ـ  ،2019حــرم الجمهور اللبناني
ّ
مـ ــن مـ ـش ــاه ــدة مـ ـب ــاري ــات ك ـ ــرة ال ـس ــل ــة
ع ـلــى ش ــاش ــة ال ـت ـل ـفــزيــون (بــاس ـت ـث ـنــاء
م ـب ــاراة واحـ ــدة فــي األس ـب ــوع) ،بسبب
ب ـ ــث امل ـ ـب ـ ــاري ـ ــات عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق ع ـلــى
ال ـهــواتــف الــذك ـيــة ف ــي لـبـنــان (تطبيق
ألفا سبورتس) .األمر يعود إلى تراكم
الــديــون على الـشــركــات الـنــاقـلــة ،وعــدم
قدرة أي قناة تلفزيونية على دفع ُ بدل
نقل مباريات البطولة بحسب ما أعلن
في بداية املوسم ،لذلك تم االتفاق مع
شركة ألفا على بث املباريات عبر هذا
ّ
أميركية
التطبيق ،ومقابل  9دوالرات
ف ــي ال ـش ـه ــر ،مل ـش ــاه ــدة م ـب ــاري ــات ك ــرة
ّ
الـســلــة الـلـبـنــانـيــة فـقــط( .يــذهــب دوالر
واحــد مــن هــذه ال ــدوالرات التسعة إلى
ناد يختاره الشخص الذي اشترك في
التطبيق).
ق ـ ــان ـ ــون الـ ـنـ ـق ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وعـ ـ ـ ــدم بــث
املـبــاريــات على شــاشــة التلفزيون أثر
بشكل سلبي على اللعبة ،حتى باتت
شبه غائبة من جميع املنازل اللبنانية،
وال ـج ـم ـهــور الـ ــذي ك ــان يـنـتـظــر نـهــايــة
ّ
األسبوع ملشاهدة مباريات كرة السلة،
ّ
تنافسية لم
نظرًا ملا كانت تشهده من

لم تعد الجماهير تتفاعل
ّ
مع المباريات أو أحداث كرة السلة
مهما كانت مهمة

فيما ندرّ .خالل مرحلة الذهاب ّقدمت
أندية تصنف في الفئة املتوسطة من
حـيــث امل ـس ـتــوىً ،
أداء كـبـيـرًا وتمكنت
م ــن إحـ ــراج أن ــدي ــة الــريــاضــي ـ بـيــروت
والشانفيل ـ ديك املحدي وهومنتمن ـ
بيروت ،وعلى رغم ذلك األمر لم ُيحدث
الـ ــ«ضـ ـج ــة» الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـح ـصــل فــي
الـبــاد عند هكذا أح ــداث أو مباريات.
ّ
الحالية شهدت
حتى إن مرحلة اإلياب
الـكـثـيــر م ــن األمـ ـ ــور ،مـنـهــا انـتـخــابــات
نــادي الحكمة ،واإلشـكــال الكبير الذي
حصل في مـبــاراة الحكمة والشانفيل
األخيرة على ملعب غزير ،حيث شهدت
ت ـض ــارب ــا ب ــن ال ــاع ـب ــن ،ب ـعــد اع ـت ــداء
الع ــب ارتـ ـك ــاز ال ـشــان ـف ـيــل آت ــر مــاجــوك

على العــب الحكمة ،وفــي نهاية اللقاء
حـصــل ت ـضــارب كـبـيــر بــن الجماهير
وأع ـض ــاء مــن لجنة املــاعــب وتدخلت
القوى األمنية لفض اإلشكال .كل هذه
األحــداث مـ ّـرت مــرور الكرام على الــرأي
َ ّ
العام ،ولــم تحظ إل بتفاعل «خجول»
ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي.
األمر تكرر هذا األسبوع أيضًا ،فحتى
مباراة القمة هذا املوسم بني الرياضي
ـ بـيــروت والـشــانـفـيــل ـ ديــك املـحــدي لم
ت ـحــظ أي ـضــا بــااله ـت ـمــام امل ـط ـلــوب من
الـجـمــاهـيــر الـلـبـنــانـيــة .ه ــذا الـجـمـهــور
الـ ـ ــذي كـ ــان ي ـت ـفــاعــل ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر مــع
ّ
أحــداث كــرة السلة اللبنانية ،وينتظر
املباريات الكبيرة ،بات حتى ال يتابع

ال تغيير هذا
الموسم على
األقل (هيثم
الموسوي)

ُ
املباراة األسبوعية الوحيدة التي تنقل
عبر شاشة التلفزيون ،ألن االهتمامات
ب ــات ــت ف ــي م ـك ــان آخ ـ ــر ،وج ـم ـه ــور كــرة
ّ
الـســلــة تــوجــه نـحــو ك ــرة ال ـق ــدم ،ونحو
ّ
الـ ــدوري األمـيــركــي لـكــرة الـســلــة .NBA
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى مـ ـل ــف ب ـح ـج ــم مـلــف
الـحـكـمــة ،ف ــإن الـتـعــامــل مـعــه لــو كــانــت
ال ـل ـع ـب ــة ب ــال ــزخ ــم ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت عـلـيــه
جـمــاهـيــريــا خ ــال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة،
لكان االهتمام أكبر ،وتفاعل الجماهير
م ــع ب ــدء ت ـعــافــي نـ ــادي الـحـكـمــة أك ـبــر.
وبــن هــذا وذاك فــإن ســوق االنـتـقــاالت
وحــركــة الــاعـبــن وال ـب ـطــوالت املحلية
وال ـخ ــارج ـي ــة ال تـحـظــى بـمـتــابـعــة من
الجمهور ألنها ّ
مغيبة عن الشاشات،
وم ــن يــريــد أن يـتــابــع ه ــذه التفاصيل
عليه دفع األموال في أول كل شهر.
ّ
مــرح ـلــة ج ــدي ــدة دخ ـل ـت ـهــا كـ ــرة ال ـســلــة
اللبنانية ،بعد االنتقال إلى مرحلة بث
املباريات عبر شاشة الهاتف الصغير،
فالجماهير ال تحضر بأعداد كبيرة في
املالعب ،والتفاعل مع اللعبة وأحداثها
بــات أقــل بكثير من السنوات املاضية.
ّ
كــرة السلة تراجعت بشكل كبير على
املستوى الجماهيري ،وربـمــا مــا تمر
بــه األن ــدي ــة مــن ظ ــروف مــالـ ّـيــة صعبة،
وانـ ـسـ ـح ــاب ال ـع ــدي ــد م ــن األنـ ــديـ ــة مــن
ال ـل ـع ـب ــة ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،ان ـس ـح ــب عـلــى
الجماهير ،التي ليست قادرة على دفع
مـبـلــغ  9دوالرات أمـيــركـيــة فــي الشهر
ّ
مل ـشــاهــدة م ـب ــاري ــات ك ــرة ال ـســلــة فـقــط،
وهـ ــذه ال ـف ــات ــورة ت ـض ــاف إل ــى فــواتـيــر
أخ ــرى تثقل كــاهــل املــواطــن اللبناني.
املوسم سيستمر بهذه الطريقة ،على
اعتبار انه تم توقيع االتفاق مع الشركة
ال ــراع ـي ــة ،وبــال ـتــالــي ال ـن ـقــل ل ــن يـتـغـ ّـيــر
بحسب ال ـظــروف الطبيعية ،ولـكــن أن
تـسـتـمــر األم ـ ــور ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة خــال
السنوات أو املــواســم املقبلة ،فهذا من
شأنه بحسب العديد مــن املراقبني أن
يؤثر سلبًا في اللعبة وفي األندية على
حد سواء .اللعبة تراجعت ،والجماهير
ُ
هجرت اللعبة ،أو بمعنى أصح ه ّجرت
من اللعبة.

المفاوضات مستمرة

يختتم األسبوع الثاني عشر من الدوري اللبناني لكرة القدم غدًا األحد بلقاء الصفاء وضيفه األنصار عند الساعة ( 14.15بتوقيت بيروت) على ملعب بحمدون .ومن على مدرجات
امللعب الجبلي سيعود جمهور األنصار بعد غياب لثالث مباريات تنفيذًا لعقوبة اتحادية في مرحلة الذهاب .سيستعيد «األخضر» سالحًا رئيسيًا في مشوار منافسته على
اللقب ،حيث ستكون بداية اإلياب أمام الصفاء العنيد الذي يصارع للهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية .لقاء الذهاب انتهى بالتعادل اإليجابي ( ،)1-1لكن اإلياب سيكون
صعبًا على الفريقني .مدرب األنصار عبد الله أبو زمع ،يمتلك جميع املفاتيح للفوز أمام خصم عنيد سيظهر بصورة مختلفة في اإلياب( .عدنان الحاج علي)
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أغلقت إدارة نادي النجمة ملف االستغناء
عن العبها حسن معتوق مع قرار ّ
التمسك
بالالعب حتى انتهاء عقده في أيار/مايو
املقبل .وكان معتوق قد ّ
حول عرض نادي
دبا الفجيرة اإلماراتي إلى إدارة النادي
لدراسته وإعطاء الجواب عليه .ويتضمن
العرض تقديم مبلغ  75ألف دوالر إلى
النجمة ،إضافة إلى إكمال قيمة عقد
معتوق مع النجمة الحالي حيث يبقى مبلغ
 170ألف دوالر أميركي .لكن إدارة النجمة

3073 sudoku

كلمات متقاطعة 3 0 7 3
2

10

5

7

2

1

4

2
3

8

4

7

8
9

5

5

4

6

7

9

1

6

3

9

2

6

8

6
1

7

قررت صرف النظر عن املوضوع لحاجة
النادي إلى الالعب ،إضافة إلى صعوبة
االستغناء عن العب بحجم معتوق لدى
الجمهور النجماوي .ورغم أن إدارة نادي
دبا اإلماراتي كانت مستعدة لرفع قيمة
املبلغ املقدم إلى النجمة ،إال أن إدارة النادي
البيروتي أقفلت امللف نهائيًا.
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الكرة اللبنانية

تـكــرر سـيـنــاريــو مــرحـلــة الــذهــاب بني
العهد والبقاع الرياضي ،ففاز األول
بصعوبة وبالنتيجة عينها ()0 - 1
على ملعب صيدا في افتتاح مرحلة
اإليـ ــاب ،واألس ـب ــوع الـثــانــي عـشــر من
الــدوري اللبناني لكرة القدم .مباراة
سيئة على أكثر من صعيد .فنيًا من
جانب العهداويني ،ومــن جهة ثانية
على مستوى ملعب صيدا الذي ظهر
بصورة سيئة للغاية في أول مباراة
تـقــام عليه بـعــد ط ــول غ ـيــاب ،وحتى
تهديفًا مــع تسجيل هــدف واح ــد من
طريق أحمد زريــق في الدقيقة (.)56
ّ
اإليجابية الوحيدة كانت من جانب
ّ
البقاع الذي قدم العبوه بقيادة املدرب
املصري العائد أحمد الحافظ صورة
تبعث على األم ــل بنجاة الفريق من
الهبوط إلى الدرجة الثانية مع نهاية
املوسم.
ال ـع ـه ــد ح ـق ــق امل ـط ـل ــوب ع ـل ــى الـ ــورق
وفاز محرزًا النقاط الثالث ،ومبتعدًا
ب ـ ـفـ ــارق ثـ ـم ــان ــي ن ـ ـقـ ــاط فـ ــي صـ ـ ــدارة
ال ـتــرت ـيــب أمـ ــام الـنـجـمــة الـ ــذي يلعب
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9

العهد ينجو من «فخ» البقاع ويبتعد بالصدارة
اليوم مع الراسينغ على امللعب عينه
عند الساعة ( 16.00بتوقيت بيروت).
لـ ـك ــن أرض املـ ـلـ ـع ــب ق ـ ـ ّـدم ـ ــت ص ـ ــورة
غ ـي ــر إي ـج ــاب ـي ــة ل ـل ـع ـه ــداوي ــن ال ــذي ــن
ل ــم ي ـن ـج ـحــوا إال ف ــي تـسـجـيــل هــدف
شوط أول سلبي النتيجة
واحد بعد
ٍ
واألداء من جانب العهداوين .ال شك
فــي أن ف ـتــرة ال ـتــوقــف الـطــويـلــة التي
ًَ
تخطت األربعني يوما أرخت بظاللها
على أداء العهداويني .أضف إلى ذلك

ظهرت أرضية ملعب صيدا
بحالة سيئة للغاية رغم فترة
الراحة ألربعين يومًا
ال ـغ ـيــابــات ف ــي ص ـفــوف ب ـطــل لـبـنــان،
م ــع غ ـي ــاب الـ ـس ــوري أح ـم ــد الـصــالــح
بسبب اإلره ــاق وهيثم فــاعــور لعذر
طبي وسمير أيــاس املـصــاب ،إضافة
إلى ربيع عطايا .األخير قيل الكثير
ُ َ
وحـ ـ ِّـمـ ــلـ ــت امل ـس ــؤول ـي ــة
عـ ــن إص ــابـ ـت ــه
للمسؤولني فــي منتخب لـبـنــان ،مع
ك ــام ع ــن تـلـقــي عـطــايــا ثـمــانــي حقن

م ـضــادة لــالـتـهــاب كــي يـكــون جــاهـزًا
لـ ـلـ ـق ــاء كـ ـ ــوريـ ـ ــا« .األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ب ـح ـثــت
عـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ،ف ــالـ ـق ــرار
ف ــي مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ،وت ـح ــدي ـدًا لــدى
املــدرب ميودراغ رادولوفيتش ،بعدم
اسـ ـت ــدع ــاء أي العـ ــب مـ ـص ــاب .وه ــذا
م ــا ح ـصــل م ــع ع ـمــر بــوغ ـيــل ون ـصــار
ن ـصــار .أم ــا عـطــايــا ،فـلــم يـكــن يعاني
مــن إصــابــة ،حيث ب ــدأت أوجــاعــه في
اإلم ـ ــارات .وحـتــى تـلــك األوجـ ــاع بــدت
ّ
متقطعة ول ــم يستطع عـطــايــا نفسه
تحديد املـكــان الــذي يــؤملــه .هــذا األمــر
دفــع الجهاز الطبي ،بـقــرار م ًـنــه ،إلى
حقن عطايا مرات قليلة حقنة واحدة
م ـض ــادة لــالـتـهــاب قـبــل ل ـقــاء كــوريــا
الـشـمــالـيــة .ول ــدى ع ــودة الــاعــب إلــى
بـيــروت يــوم الجمعة فــي  18الجاري
تـ ّ
ـوجــه فــي الـيــوم التالي إلــى الطبيب
الـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ـ ــدوره ل ـ ــم ي ـ ـحـ ــدد إص ــابـ ـت ــه،
واكتفى بمنحه فترة راحــة حتى من
دون إجراء صورة له.
امل ـه ــم أن ال ـع ـهــد ل ـعــب ن ــاق ـص ــا ،وزاد
نقصانه الـعــددي فــي الدقيقة  25مع
خ ــروج حـســن الــزيــن مـصــابــا ليدخل
ً
ٌ
صحيح أن حديد
بدال منه علي حديد.

ك ــان اس ـم ــا ع ـلــى م ـس ـمــى ،وق ـ ــدم ً
أداء
ج ـي ـدًا ،لـكــن فــي الـنـهــايــة خـســر العهد
عـنـصـرًا مـهـمــا عـلــى صـعـيــد امل ـ ــؤازرة
الهجومية على الجهة اليمنى.
ّ
أرضية امللعب كــان لها دور أساسي
أيـ ـض ــا ف ــي س ـل ـب ـيــة ال ـع ـه ــد ف ـن ـيــا فــي
الشوط األول .فتلك األرضـيــة تصلح
ألي ش ـ ـ ـ ــيء إال ك ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ,ومـ ــن
ال ـط ـب ـي ـعــي أن ت ـك ــون س ـب ـبــا إلصــابــة
عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ــاع ـ ـبـ ــن ،خـ ـص ــوص ــا أن
مـلـعــب ص ـي ــدا ه ــو الــوح ـيــد امل ـتــوافــر
الستضافة مباريات العهد والنجمة
واألن ـ ـصـ ــار ع ـل ــى أرض ـ ـهـ ــم .فــاملــدي ـنــة
الرياضية غير جاهزة أيضًا ،وامللعب
البلدي كذلك ،وبالتالي يبقى ملعب
ص ـ ـيـ ــدا ف ـ ـقـ ــط ،وه ـ ـ ــو س ـي ـس ـت ـض ـيــف
مباراة النجمة والراسينغ اليوم ،وإذا
كانت أرضية امللعب على الشكل الذي
ظهرت عليه اليوم ،وكأنها تعاني من
ـرض جـلــدي» فــي أول مـبــاراة بعد
«م ـ ٍ
أربـعــن يــومــا ،فكيف ستكون حالها
اليوم بعد  24ساعة على لقاء العهد
والبقاع؟
لكن ال شك في أن جميع هذه األسباب
ال تبرر أداء العهد الذي قد يكون في
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قمة بين بيروت والحكمة

أفقيا
جزء منه يعود إلى استهتار الالعبني
بالخصم ،لكون البقاع يحتل املركز
األخ ـيــر .لكن الضيف البقاعي أثبت
أنه سيكون مختلفًا عن بقاع الذهاب.
فهو كــان قــادرًا على تعديل النتيجة
بعد احتساب الحكم جميل رمضان
ركلة جزاء له ،لكن العبه جهاد أيوب
أهدرها بعد تصدي الحارس ّمهدي
خليل لتسديدته ببراعة .وما أثر في
البقاعيني أيـضــا ،طــرد قائدهم مالك
املــوســوي فــي الدقيقة  57ببطاقتني
ص ـف ــراوي ــن ب ـعــد اح ـت ـجــاجــه الـشــديــد
على حكم املباراة عقب احتساب خطأ
لفريق العهد جــاء منه هــدف املباراة
ّ
عبر زريق ،بعد كرة من املتألق محمد
ح ـ ـيـ ــدر .ف ــالـ ـبـ ـق ــاع لـ ـع ــب ن ــاقـ ـص ــا 33
دقـيـقــة أم ــام الـعـهــد ،ورغ ــم ذل ــك نجح
في البقاء منافسًا على خطف هدف
التعادل الذي كاد يتحقق في الدقائق
األخيرة.
ُ
افــت ـتــح اإليـ ــاب وسـيـنـتـظــر الـعـهــد ما
سـتــؤول إليه نتائج املـبــاريــات اليوم
وغـدًا ،لكن ال شك في أن مباراة أمس
تفرض على ّ
القيمني الجلوس وإعادة
النظر ببعض األمور.

ال تزال املفاوضات جارية بني إدارة نادي
األنصار ،والالعب نصار نصار لتجديد
عقده الذي ينتهي مع نهاية املوسم الحالي.
ّ
تؤت ثمارها ،ما
املفاوضات األولية لم ِ
سمح ألطراف أخرى بالدخول على خط
املفاوضات مع نصار .ولعل أبرز تلك
األطراف كان نادي النجمة ،حيث كان هناك
ٌ
اجتماع بني مسؤوليه وعلي نصار شقيق
الالعب نصار نصار في أحد املقاهي في
بيروت ،حيث عرض النجمة على نصار
عقدًا يمتد لثالث سنوات مقابل  77ألف
دوالر سنويًا ،إضافة إلى مجموعة من
الحوافز األخرى .وكان شقيق الالعب يريد
عقدًا ملدة سنة ،لكن النجماويني اشترطوا
أن يكون العقد ملدة ثالث سنوات .ولم يقدم
الالعب جوابًا حتى اآلن ،بانتظار انتهاء
املفاوضات مع ناديه الحالي ،حيث أفاد
أحد املسؤولني األنصاريني بأن هناك رغبة
مشتركة بني الالعب وإدارة النادي في
تجديد العقد ،لكن األهم هو االتفاق على
كافة التفاصيل.

معتوق نجماوي

1

عبد القادر سعد

11

ّ
غربي
 -1فيلسوف يوناني قديم –  -2أسلحة قديمة – فنانة لبنانية –  -3موضع في
دمشق جــرت فيه معركة شهيرة بني الجيشني الفرنسي بقيادة غــورو والسوري
بقيادة يوسف العظمة إستشهد فيها العظمة عام  -4 – 1920للنداء – أصيب بنكبة
– مدينة تاريخية شمالي إمــارة الفجيرة إشتهرت في صدر اإلســام أثناء حروب
ال ـ ّ
ـردة –  -5طبيب – صانع أميركي للنظارات الشمسية الراقية –  -6مجلة مالية
ّ
إقتصادية إجتماعية لبنانية – أوثق وشد –  -7دولة عربية – هاج الدم –  -8عملة
آسيوية – جــرذ باألجنبية – من الحبوب –  -9إحسان – إستيالئي واستعماري
للبالد –  -10ذكر النحل – نهر بني منشوريا وكوريا

عموديًا

 -1أحد كبار أنبياء العهد القديم تنبأ بسقوط أورشليم ينسب إليه كتاب مشهور – -2
ّ
ّ
يعمر
السامية –
أنتزع من الغير قهرًا – إله مصري –  -3إبن نوح وأبو الشعوب
ثرى – ِ
البيت –  -4دقيق القمح – إيــوان مبعثرة –  -5مأخوذ بنشوة الخمر وغير مــدرك ماذا
ّ
ً
إبتداء من أيلول عام
إسالمية حكمت أجزاء كبيرة من أفغانستان
يفعل – ود –  -6حركة ُ
شرقي جاوه – ّ -8
ّ
طيار
 – 1996خنزير ّبري –  -7تقال على الهاتف – جزيرة أندونيسية
أميركي أول من قطع املسافة بني نيويورك وباريس بالطائرة دون توقف عام – 1927
متشابهان –  -9نعم باألجنبية – مدخل املنزل – رطوبة من جــراء املياه –  -10مدينة
أميركية في تكساس قاعدة حربية وجوية للقوات العسكرية

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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مشاهير 3073

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -1جورج خباز –  -2باباي – باكو –  -3دلو – موز –  -4سلوة – ديانا –  -5يجف – دير – ان – -6
غسيل – عساكم –  -7فا – من – مهرب –  -8ر ر ر – شاه – يا –  -9حماس –  -10دس – املكسيك
عموديًا
ّ
 -1جب – سيغفريد –  -2وائل جسار –  -3رب – ّ
وفي – ُرح –  -4جادة – لم – ما –  -5خيل – نشال
–  -6وديع – إسم –  -7اب – يرسمه –  -8زاما – آه – رس –  -9كوناكري –  -10سوزان مبارك

حل الشبكة 3072

إعداد
نعوم
مسعود
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6

7
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نــاش ـطــة سـيــاسـيــة م ــن لـيـتــوانـيــا ( )1940-1869إش ـت ـهــرت بـكـتــابــاتـهــا
وخـطـبـهــا .هــاجــرت ل ـلــواليــات املـتـحــدة حـيــث أصـبـحــت زعـيـمــة للحركة
الالسلطوية وحاربت إستغالل املرأة
 = 7+6+5+2+8رئيس جمهورية فرنسي ■  = 9+4+3+1خــاف وراء ■
 = 6+10+11اآلن باألجنبية

حل الشبكة الماضية :جمال األتاسي

تستكمل مباريات املرحلة الثالثة من
إياب الدوري اللبناني لكرة السلة نهاية
األسبوع .ويلتقي هوبس مع بيبلوس في
مجمع ميشال املر اليوم الساعة (.)17.00
أما هومنتمن ،فيستقبل في مزهر نادي
أطلس الفرزل يوم األحد ( .)17.00فيما

قمة الجولة ستكون يوم االثنني في الشياح
بني نادي بيروت ونادي الحكمة (20.30
بتوقيت بيروت) .وستشكل هذه املباراة
انطالقة جديدة لنادي الحكمة بعد انتخاب
الهيئة اإلدارية الجديدة في النادي ،وبدء
العمل على تدعيم الفريق بأسماء جديدة
للمنافسة على حجز بطاقة في األدوار
اإلقصائية من بطولة لبنان لكرة السلة.

