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رياضة

رياضة
يوروباليغ

دوري أبطال أوروبا

قمة في نابولي ومباراة سهلة في لندن

«ذات األذنين» ترفض يوفنتوس

ماذا عن أسباب الخسارة؟

حسن رمضان
بهدف من رأسية القائد الصغير في
السن ماتياس دي ليخت ( 19عامًا)،
ّ
تـ ــأهـ ــل الـ ـف ــري ــق الـ ـه ــولـ ـن ــدي أي ــاك ــس
أمستردام من قلب إيطاليا ،من على
أرضية ملعب زعيم الدوري اإليطالي
إلـ ـ ــى نـ ـص ــف نـ ـه ــائ ــي دوري أبـ ـط ــال
أوروبــا .يوفنتوس كان تائهًا ،تمامًا
كما كان ّ
مدربه ماسيمليانو أليغري
خ ــال املـ ـب ــاراة .ص ــراخ م ــدرب مـيــان
السابق لم يسعفه ،وال حتى العبيه،
الذين كانوا كاألشباح أمام «شتالت»
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي ال ـ ـعـ ــريـ ــق .هــو
انتصار للجميع ،ليس فقط ألياكس،
بل لكل محبي هذه الرياضة الجميلة.
انـتـصــار لـكــرة الـقــدم الحقيقية ،على
ت ـلــك الــرأس ـمــال ـيــة ال ـتــي تـفـضــل امل ــال
على املواهب .انتصار ،يعني الكثير
للمتابعني والنقاد ،هو ّبصيص أمل
ال يـ ــزال م ــوج ــودًا ،يـتـمــثــل بـصـنــاعــة
ّ
وتكوين فريق ،تمكن من هزيمة ريال
م ــدري ــد ف ــي الـســانـتـيــاغــو بـيــرنــابـيــو،
ويــوفـنـتــوس فــي ال ــ«آل ـي ــان ــز» .فــريــق،
ّ
طبق ثقافته وثقافة كل من ّ
مروا بهذا
النادي ،ثقافة أنشأها الراحل يوهان
كـ ــرويـ ــف ،وان ـس ـح ـب ــت ع ـل ــى ال ـفــريــق
الكاتالوني برشلونة لسنوات ،قبل
أن ي ــرح ــل غ ـ ــواردي ـ ــوال إل ـ ــى أمل ــان ـي ــا.
ثقافة ،لم تظهر منذ رحيل الفيلسوف
ّ
ع ــن «ال ـ ـبـ ــاوغـ ــرانـ ــا» ،ح ــت ــى أع ــاده ــا
إل ــى األذه ـ ـ ــان ،ف ــري ــق شـ ــاب ،وم ــدرب
شـ ــاب اس ـم ــه إي ـ ــرك ت ــن ه ـ ــاغ .لـتـعــود
الثقافة إلى منزلها ،إلى مهدها ،إلى
املكان التي ولــدت فيه ،إلــى األراضــي
املنخفضة الـ«كرويفية».
مـمــا ال شــك فـيــه ،أن أيــاكــس استحق
الفوز ،واستحق التأهل على حساب
فريق ،يقولون عنه بأنه «يوفنتوس»،
وب ــأن ــه زع ـيــم إيـطــالـيــا ف ــي الـسـنــوات
الـسـبــع املــاضـيــة ،والـثــامـنــة أصبحت
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ّ
جاهزة أيضًا .إل أن ما يجب الوقوف
ع ـ ـنـ ــده ،هـ ــو األسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــي دف ـع ــت
بفريق «السيدة العجوز»ّ ،
لتكبد هذه
ال ـخ ـســارة املـفــاجـئــة لـلـكـثـيــريــن ،على
أرضه وبني جماهيره.

اإلصرار على ماتويدي وديتشيليو
ل ــدى املـ ــدرب ماسيميليانو أليغري
العب ارتكاز عصري يدعى رودريغو
بنتانكور .أوروغــوايــانــي الجنسية،
ظ ـه ــر بـ ـص ــورة م ـم ـي ــزة م ــع مـنـتـخــب
ب ــاده «السيليستي» فــي املــونــديــال
الـ ــروسـ ــي األخ ـ ـيـ ــر .بـ ــدأ هـ ــذا امل ــوس ــم
ّ
أساسيًا في كثير من املناسبات ،إل
أنــه لــم يـشــارك فــي امل ـبــاراة املصيرية
أمـ ـ ــام أيـ ــاكـ ــس .ملـ ـ ـ ــاذا؟ ب ـك ــل ب ـســاطــة،
ي ـف ـض ــل ألـ ـيـ ـغ ــري الـ ـف ــرنـ ـس ــي بـلـيــس
مــاتــويــدي واألملــانــي ـ الـتــركــي إيمري
دج ــان عـلــى ال ـشــاب األوروغ ــواي ــان ــي،
ولـهــذا التفضيل أسـبــاب أيـضــا ،لعل
أب ـ ــرزه ـ ــا ،ال ـ ـتـ ــزام كـ ــل مـ ــن م ــات ــوي ــدي
واي ـمــري بــأدواره ـمــا الــدفــاعـيــة ،على
ّ
عكس بنتانكور ،الالعب الذي يتمتع

غياب ديباال الـ«مبرر»!
ال ي ـم ـكــن م ـطــال ـبــة العـ ــب بـ ــأن يـعـطــي
كــل مــا لــديــه ،وهــو فــي األس ــاس العــب
ل ــم ي ـعــد ف ــي ح ـس ــاب ــات م ـ ــدرب فــريـقــه
األس ــاسـ ـي ــة .ن ـع ــم ،ال ـح ــدي ــث ه ـن ــا عــن
إح ــدى أف ـضــل امل ــواه ــب ال ـتــي عرفتها
كـ ــرة الـ ـق ــدم ف ــي ال ـس ـن ــوات الـ ـث ــاث أو
األرب ــع األخـيــرة .بــاولــو ديـبــاال ،النجم
األرجنتيني ،الــذي لفت أنظار جميع
م ـتــاب ـعــي الـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي عـنــدمــا
كان يدافع عن ألــوان باليرمو ،ها هو
اليوم ،أصبح الخيار الثاني بالنسبة
إلــى أليغري .مشاركة ديباال أساسيًا
ليلة الثالثاء ،لم تكن ضرورية ،وربما
م ـش ــارك ــة ال ـص ـغ ـيــر م ــوي ــس ك ــن على
ح ـســابــه ك ــان ــت ل ـت ـكــون خ ـي ــارًا أفـضــل
ب ـك ـث ـي ــر ،وذل ـ ـ ــك نـ ـظـ ـرًا ل ـت ــأل ــق ال ـش ــاب
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي فـ ــي امل ـ ـبـ ــاريـ ــات األخ ـ ـيـ ــرة
لـ ـي ــوفـ ـت ــوس ،ال ـع ـك ــس ت ـم ــام ــا ي ـحــدث
م ــع دي ـب ــاال .األخ ـي ــر ،ش ــارك ف ــي مــركــز
الـجـنــاح األي ـمــن ،مــركــز لــم ولــن يعتاد
ع ـل ـيــه ف ــي ح ـي ــات ــه ،رغـ ــم ذلـ ـ ــك ،ح ــاول
ّ
تـقــديــم م ــا ل ــدي ــه ،إل أن االب ـت ـعــاد عن
املباريات ،وربما عالقته غير الجيدة
بأليغريّ ،أدت إلى إنتاج أسوأ نسخة
من «الجوهرة األرجنتينية» .ديباال،
هـ ــو ض ـح ـ ّـي ــة الـ ـعـ ـم ــاق كــري ـس ـت ـيــانــو
رونالدو ،النجم الذي لطاملا كان يحب
وج ــود مهاجم آخــر إلــى جــانـبــه ،لكي
ّ
يسهل عليه األمــور (كريم بنزيما في
ريال مدريد ،ماريو ماندزوكيتش في
اليوفي حاليًا)ّ ،
مما يعني أن مشاركة
ديباال ستؤثر سلبًا على أداء الالعب
الذي تم «شراؤه من أجل دوري أبطال
أوروبا».

دفع ماسيميليانو أليغري ثمن
تمسكه بخططه الدفاعية
ّ
يتميز بها الكثير
بمهارات فردية ال
من العبي االرتـكــاز في العالم .وهنا
ألل ـ ـي ـ ـغـ ــري دور أس ـ ــاس ـ ــي ف ـ ــي ه ــذه
الخيارات ،املدرب الذي ورغم تعادله
على
في مباراة الذهاب ،ال يزال مصرًا ّ
اللعب الدفاعي «الجبان» ،الذي تمثل
ب ــإش ــراك ــه لــديـتـشـيـلـيــو ع ـلــى حـســاب
أحــد أفضل األظهرة في العالم إن لم
ي ـكــن أفـضـلـهــا ع ـلــى ال ـج ـهــة الـيـمـنــى،
البرتغالي جواو كانسيلو.

أليغري واألفكار البالية

رونالدو لم ينقذ
يوفنتوس
(إيزابيال بونوتو ـ
أ ف ب)

عـ ـن ــدم ــا خـ ـس ــر ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس م ـ ـبـ ــاراة
الذهاب أمام أتلتيكو مدريد في دوري
ّ
الـ ــ ،16الجميع أك ــد أن هــذه الخسارة
أتت بسبب أليغري ،وبسبب خياراته
ُ
الدفاعية وعقليته الـتــي لــم تثمر أي

هـ ــدف ق ــد ي ـك ــون م ـف ـي ـدًا ل ـل ـفــريــق فــي
ّ
اإليـ ـ ــاب .ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـثــان ـيــة ،تـمــكــن
ّ
أل ـي ـغ ــري م ــن ال ـت ـخ ــل ــص م ــن أفـ ـك ــاره،
والـلـعــب بـطــريـقــة هـجــومـيــة ،وضعت
ً
ك ــا م ــن دي ـي ـغــو سـيـمـيــونــي وفــريـقــه
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ف ــي مـنـطـقـتــه ط ــوال
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة .س ـ ّـج ــل ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ث ــاث ــة
أهداف ،هاتريك من «املميز» رونالدو،
الذي وعد جمهوره بالتأهل ،وصدق.
رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو ،ج ـ ـ ــاء م ـ ــن ب ـي ـئ ــة وف ــري ــق
م ـخ ـت ـل ـفــن ،مـ ــن ف ــري ــق ي ــري ــد الـ ـف ــوز،
ّ
يسجل هــدفــا ،ويقتنع به.
إلــى فــريــق
كــريـسـتـيــانــو ح ـمــل يــوف ـن ـتــوس على
كتفيه فــي مـبــاراة «األتـلـتــي» ،لكنه ال
يستطيع أن يكرر هــذه الفعلة دائمًا.
ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس س ـي ـب ـق ــى ي ــوفـ ـنـ ـت ـ ّـوس،
ل ــن يـ ـق ـ ّـدم ال ـف ــري ــق م ــا ق ــد ال يـتــوقـعــه
الـجـمـهــور ،خـصــوصــا فــي ظــل وجــود
ّ
مدرب محدود ،ال يتعلم من أخطائه،
إذ إنــه أصــر على ماتيا دي تشيليو
على حساب كانسيلو أمام أياكس.

ضعف المنافسة محليًا

ّ
كـ ـم ــا ي ـع ـل ــم الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،ي ــتـ ـج ــه ف ــري ــق
«ال ـس ـي ــدة ال ـع ـجــوز» يــوف ـن ـتــوس إلــى
الـ ـظـ ـف ــر ب ـل ـق ـب ــه الـ ـث ــام ــن ت ــوالـ ـي ــا فــي
ال ـ ـ ـ ــدوري اإليـ ـط ــال ــي .رق ـ ــم م ـم ـيــز مــن
فريق ،سيطر بالطول والعرض على
ه ــذا الـ ــدوري .سـيـطــرة يــوفـنـتــوس لم
تأت من عدم ،فالفرق التي كانت تقف
ّ
ندًا للـ«بيانكونيري» في السابق ،ها
هــي الـيــوم تقبع فــي املركزين الثالث
والـ ــرابـ ــع ،ال ـح ــدي ــث ه ـنــا ع ــن ك ــل من
قطبي مدينة ميالنو ،إنتر وميالن.
ول ـ ّـع ــل ه ــذا ال ـس ـبــب ،ه ــو عـيـنــه ال ــذي
أطــاح بفريق «نجوم العالم» باريس
ســان جيرمان ،أمــام أســوأ نسخة من
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد مـنــذ ع ـقــود من
ال ــزم ــن .غ ـيــاب املـنــافـســة ف ــي الـ ــدوري
امل ـح ـل ــي ،واالص ـ ـط ـ ــدام بـ ـف ــرق أخ ــرى
عـلــى مـسـتــوى ع ــال ،ي ــؤدي إل ــى هــذه

حسين فحص
النتائج الكارثية .فعلى سبيل املثال،
الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي املـمـتــاز ،ال ــدوري
ال ـ ــذي ال ي ـم ـكــن ال ـت ـن ـبــؤ بـنـتـيـجــة أي
م ـبــاراة بــن الستة الـكـبــار ،نـظـرًا إلى
التنافسية الـقــويــة فــي ه ــذا ال ــدوري،
والتي ّأدت في النهاية ،ومع تطورها
بطبيعة الحال ،إلى وجود أربعة فرق
إنكليزية في الــدور ربــع النهائي من
دوري األبطال.

غياب كيليني وماندزوكيتش

مـ ــن غ ـي ــر امل ـن ـط ـق ــي أن ي ـ ـصـ ـ ّـدق أح ــد
املتابعني أن لغياب املهاجم الكرواتي
م ــاري ــو مــانــدزوك ـي ـتــش تــأث ـي ـرًا كـبـيـرًا
ع ـل ــى م ـن ـظ ــوم ــة ف ــري ــق ك ـيــوف ـن ـتــوس.
ّ
ل ـكــن واق ـ ــع الـ ـح ــال ي ــؤك ــد ع ـكــس ذل ــك.
ب ــال ـف ـع ــل ،م ــان ــدزوكـ ـيـ ـت ــش م ـه ــم ج ـدًا
ل ـي ــوف ـن ـت ــوس ،وأليـ ـ ـغ ـ ــري ،وق ـب ـل ـه ـمــا،
مهم كثيرًا لــرونــالــدو .ماندزوكيتش،
ك ــان ــت ت ـق ـت ـصــر وظ ـي ـف ـتــه األس ــاس ـي ــة
ع ـلــى ت ـســديــد الـ ـك ــرات ال ــرأس ـي ــة الـتــي
م ـ ــن املـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـصـ ـل ــه ،أض ـ ـ ــف إل ــى
ذل ـ ـ ــك ،أنـ ـ ــه مـ ــن بـ ــن ال ــاعـ ـب ــن ال ــذي ــن
يـفـسـحــون امل ـج ــال ل ــاع ــب كــرونــالــدو
فــي أن ي ـبــرز ،بسبب دوره التكتيكي
املـمـيــز ال ــذي يـلـعـبــه خ ــال امل ـبــاريــات.
وك ــأن بالجميع يشاهد نسخة كريم
بنزيما ورونــالــدو في يوفنتوس ،مع
تغيير املهاجم الفرنسي بالكرواتي.
من جهة أخــرى ،غياب املدافع الصلب
جورجيو كيليني عن اللقاء ،له تأثير
كـبـيــر عـلــى املـنـظــومــة الــدفــاعـيــة الـتــي
شــاهــدهــا الـجـمـيــع شـبــه منتهية في
املـبــاراة ،عاجزة عن الحد من خطورة
شباب أياكس ،الذين كانوا يسرحون
ويمرحون في منطقة جــزاء الحارس
الـبــولـنــدي تـشـيــزنــي .إن لـغـيــاب قائد
ال ـفــريــق ،مهما ك ــان م ــركــزه ،تــأثـيـرًا ال
يقل عــن غـيــاب مهاجم الـفــريــق ،نظرًا
إل ــى الـتـعـلـيـمــات وال ـتــوج ـي ـهــات الـتــي
ينظم بها كيليني خطوط الدفاع.

تشهد جــولــة اإلي ــاب مــن ربــع نهائي
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مــن
املـبــاريــات املـنـتـظــرة ،ملــا تحمله هذه
البطولة من أهمية مضاعفة كونها
تـ ـسـ ـم ــح ل ـل ـب ـط ــل امل ـ ـ ـتـ ـ ـ ّـوج ب ــال ـت ــأه ــل
امل ـبــاشــر إل ــى دوري أب ـط ــال أوروب ـ ــا.
(تقام جميع املباريات الليلة 22:00
بتوقيت بيروت).
يـسـتـقـبــل ن ـ ــادي ن ــاب ــول ــي اإلي ـط ــال ــي
مـ ـ ـس ـ ــاء الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ن ـ ـ ـ ــادي آرسـ ـ ـن ـ ــال
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،ب ـعــد أن ان ـت ـهــت مـعــركــة
الذهاب بفوز الـ«غانرز» بهدفني من
ٌ
دون رد .مـ ـب ــاراة يــريــد آرسـ ـن ــال من
خــال ـهــا ال ـع ـب ــور إلـ ــى الـ ـ ــدور نصف
النهائي من الدوري األوروبــي للعام
الثاني على التوالي.
ّ
التقدم املريح في مباراة الذهاب،
رغم
رف ــض امل ـ ــدرب أون ـ ــاي إي ـم ــري حسم
ال ـتــأهــل مـشـي ـدًا ب ـ ــأداء نــابــولــي على
أرضه ،حيث خسر هذا األخير مباراة
واحدة على ملعب السان باولو طوال
املوسم ،جاءت أمام متصدر الدوري
اإليطالي يوفنتوس بنتيجة (.)1-2
م ـح ـل ـي ــا ،عـ ـ ــاد آرسـ ـ ـن ـ ــال إلـ ـ ــى امل ــرك ــز
الـ ــرابـ ــع ب ـع ــد ت ـغ ـل ـبــه ع ـل ــى واتـ ـف ــورد
خــارج الــديــار في ال ــدوري اإلنكليزي
ٌ
امل ـم ـت ــاز .فـ ــوز ج ـلــب ن ـظــافــة الـشـبــاك
خ ــارج الــديــار ألول م ــرة فــي ال ــدوري
هذا املوسم ،وهو ما يسعى لتكراره
فــي إيـطــالـيــا لـضـمــان ورق ــة الـعـبــور.
ٌ
م ـبــاراة صعبة تنتظر راب ــع ال ــدوري
اإلنـكـلـيــزي عـنــدمــا يـحــل ضيفًا على
وص ـيــف ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي ،فــي ظل
س ــوء س ـجــل آرسـ ـن ــال خـ ــارج ال ــدي ــار
ه ــذا امل ــوس ــم ،إذ خـســر فــريــق أون ــاي
إي ـ ـمـ ــري مـ ـب ــاراتـ ـي ــه ال ـس ــاب ـق ـت ــن فــي
ٍّ
ال ــدوري األوروب ــي أمــام كــل من باتي
ب ـ ـ ــوروس ـ ـ ــوف ال ـ ـب ـ ـيـ ــاروسـ ــي وري ـ ــن
ٌّ
الـفــرنـســي .سـجــل سيعزز ثقة رجــال
امل ــدرب اإليـطــالــي كــارلــو أنشيلوتي،
الذين يتطلعون إلى إنهاء موسمهم
ببطولة أوروبية ،نظرًا إلى ابتعادهم
عن التتويج في الدوري اإليطالي.

أحرز هدف اللقاء الوحيد قبل نهاية
الوقت األصلي بأربع دقائق .ستلعب
مباراة اليوم على ملعب ستامفورد
ـام م ـضــاعــف من
ب ــري ــدج وف ــق اه ـت ـم ـ ٍ
م ــاوريـ ـسـ ـي ــو س ـ ـ ــاري ال ـ ـ ــذي س ـي ـنــزل
ب ـكــامــل ث ـق ـلــه ت ـف ــادي ــا ّ
ألي م ـفــاجــأة،
حيث يدرك املدرب اإليطالي جيدًا أن
تحقيق البطولة املـنـشــودة سيشكل
آخـ ـ ــر ضـ ـم ــان ــات بـ ـق ــائ ــه فـ ــي م ــرك ــزه
العام املقبل .مع فرض عقوبات على
تـشـيـلـســي تـمـنـعــه م ــن ال ـت ـعــاقــد في
سوقي االنتقاالت الالحقني ،سيشكل
امل ـ ــوس ـ ــم املـ ـقـ ـب ــل اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارًا حـقـيـقـيــا
ملــاوريـسـيــو س ــاري فــي عــامــه الثاني
ّ
ف ــي إنـكـلـتــرا ف ــي ظ ــل احـتـمــالـيــة بيع
ٌ
موسم
ايدين هازار إلى ريال مدريد.
صعب ينتظر تشيلسي ،الذي يعيش
أحــد أســوأ فتراته منذ مطلع األلفية
الجديدة.
في مباراة أخــرى ،يستقبل فالنسيا
جــاره اإلسباني فياريال ،في مبارا ٍة
ّ
تصب في مصلحة أصحاب األرض.
ت ـق ــدم «الـ ـغ ــواص ــات ال ـص ـف ــراء» أحــد
أســوأ مواسمها تاريخيًا في بطولة
ال ــدوري اإلسباني ،وهــذا ما تعكسه
ل ـغــة األرقـ ـ ــام ل ـفــريــق ف ـي ــاري ــال ،ال ــذي

ّ
يـحـتــل امل ــرك ــز  15ف ــي ال ـجــولــة ال ـ ــ،32
م ـب ـت ـع ـدًا بـنـقـطـتــن ف ـق ــط ع ــن م ــراك ــز
ّ
الـهـبــوط .فــي ظ ــل األوضـ ــاع املـتــرديــة
محليًا ،يسعى رجال املدرب خافيير
ك ــالـ ـيـ ـخ ــا إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق «مـ ـعـ ـج ــزة»
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على الجانب اآلخــر ،انخفضت آمــال
ت ـش ـي ـل ـســي فـ ــي الـ ـت ــأه ــل إل ـ ــى دوري
أبطال أوروب ــا بعد هزيمته األخيرة
أمـ ـ ــام ل ـي ـف ــرب ــول ،ع ـب ــر احـ ـت ــال أح ــد
املراكز األربعة في الدوري اإلنكليزي،
ـات الصعبة التي
نـظـرًا إلــى املــواج ـهـ ٍ
تنتظره ً في الجوالت األربع األخيرة،
مـ ـق ــارن ــة ب ـن ـظ ــرائ ــه امل ـن ــاف ـس ــن عـلــى
مـقــاعــد األب ـط ــال (تــوتـنـهــام ،آرسـنــال
ومانشستر يونايتد).
ّ
في ظل الوضع الضبابي في الدوري،
س ـي ـت ــوج ــه ت ـش ـي ـل ـســي إلـ ـ ــى ال ـخ ـي ــار
ّ
سيتوجب على
األسهل نسبيًا ،حيث
ال ـب ـلــوز تـحـقـيــق ال ـف ــوز بـ ــ 4مـبــاريــات
األوروب ـ ـ ــي ،م ــع سهولة
لــرفــع الـلـقــب ً
املنافسني مقارنة بمباريات الدوري
املحلي.
رغم إراحته أغلب العناصر األساسية
ف ــي ال ـف ــري ــق ،وض ــع تـشـيـلـســي قــدمــا
فـ ــي الـ ـ ـ ــدور ق ـب ــل ال ـن ـه ــائ ــي مل ـســاب ـقــة
الــدوري األوروبــي ،بعدما حقق فوزًا
متأخرًا بنتيجة ( )0-1على مضيفه
سالفيا براغ التشيكي في ذهاب دور
الـثـمــانـيــة .يــديــن تشيلسي بالفضل
ف ــي ت ـح ـق ـيــق هـ ــذا الـ ـف ــوز إلـ ــى الع ـبــه
اإلسـبــانــي مــاركــوس ألــونـســو ،الــذي

ويـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي أيـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــراخ ـ ــت
فــران ـك ـفــورت األمل ــان ــي نـ ــادي بنفيكا
البرتغالي ،في محاولةٍ للتأهل إلى
دور نصف النهائي ،بعد انتهاء لقاء
الذهاب ملصلحة بنفيكا (.)2-4

حـقـيـقـيــة ف ــي م ـحــاولــةٍ ل ـل ـعــودة أم ــام
فــالـنـسـيــا ،ب ـعــد أن خ ـس ــروا بـهــدفــن
مـتــأخــريــن فــي م ـب ــاراة ال ــذه ــاب التي
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت ب ـن ـت ـي ـج ــة ( )1-3ل ـص ــال ــح
فالنسيا.
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تشكل بطولة الدوري
األوروبي الفرصة
األخيرة لتشلسي

آنشيلوتي
مطالب
بالفوز (ماركو
بيرتوريلو -
أ ف ب)
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أفقيا
 -1أمكنة مظلمة تحت األرض فــي رومــا القديمة ّ زمــن اإلضـطـهــاد ّالــرومــانــي – -2
ّ
وحجة
واحــة في ليبيا – مدينة فلسطينية في قطاع غــزة –  -3قــرار موثق بدليل
الجص –  -4عالمة على الرأس – ْ
ّ
رد على سؤال –  -5خاصتك باألجنبية – رسول
–
من الله – نعم –  -6شخصية فيروز في مسرحية أيام فخر الدين لألخوين رحباني
–  -7أعـمــال ب ــارزة فــي مجال األدب أو الفن أو الصناعة اليدوية – جنس ّ
حيات
من أصول ايطالية يلعب
خبيث جدًا –  -8إحسان – عائلة العب كرة قدم أرجنتيني ّ
حاليًا لصالح نادي الدرجة األولى يلقب بالفالكو –  -9مؤذن الرسول –  -10ممثل
مصري شهير

عموديًا

 -1اسم أطلق في األندلس على املسيحيني اإلسبان الذين احتفظوا بدينهم تحت
س ـيــادة اإلس ــام –  -2بـلــدة لبنانية بـقـضــاء ال ـشــوف –  -3نـهــر فــي ال ـع ــراق – جــرذ
األمة في البرملان – -5
باألجنبية – طليق –  -4ماركة غاالت ومفاتيح عاملية – ممثل ُ
للتعريف – منطقة ُيطلق عليها اليوم إسم لبنان الجنوبي كانت تعرف أيضًا ببالد
بشارة –  -6من أنــواع الغناء الشرقي –  -7للنفي – ّ
يجرب ويمتحن ويفحص – -8
سمى ليكون وارثًا ُ
بلدة لبنانية بقضاء الشوف – من ُي ّ
للملك ُ
والسلطان –  -9حرف
جر – ّ
بياع نقود بنقود غيرها –  -10إســم يطلق على بحيرة مالحة في فلسطني
بالجليل في منخفض الغور على الحدود السورية

أفقيا

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.

1

 -1زاغروس – غلط –  -2يورك – مسبار –  -3در – أميري –  -4يفوزان – رنا –  -5نيرة – إد – سد
–  -6يوم – ّ
متردية –  -7عس – دل – أسر – ّ -8
الفيوم –  -9قليل – اي – فز –  -10أحمال – شريف

عموديًا
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مشاهير 3141

حلول الشبكة السابقة

 -1زيديني عشقًا –  -2اورفيوس – لح –  -3غر – ورم – أيم –  -4ركيزة – دلال –  -5را – ملف – -6
سمينات – يا –  -7سم – دراويش –  -8غبار – دسم –  -9ال – نسير – في –  -10طروادة – خزف

حل الشبكة 3140

إعداد
نعوم
مسعود
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رســام أميركي ( )1956-1912وأحــد ّ
ّ
رواد الحركة التعبيرية التجريدية.
كان أسلوبه مبتكرًا بشكل كبير .لوحاته موجودة اآلن في عدد كبير من
متاحف العالم
 = 9+10+7+2+11عاصمة أفغانستان ■  = 6+5+3+4هــدوء وصمت ■
 = 9+1+8خوف

حل الشبكة الماضية :منذر القباني

