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الكرة اللبنانية

ُ
مفاجأة إخائية تسقط الصفاء البطل في بحمدون
عبد القادر سعد
ّ
ك� ��ان م ��ن ال �ص �ع��ب ت ��وق ��ع م ��ا ح �ص��ل ع�ل��ى
ملعب بحمدون أم��س ،لكن مع ّفريق مثل
اإلخ��اء األه�ل��ي عاليه يمكن ت��وق��ع الكثير.
ي �م �ك��ن ه � ��ذه ال � �ع � �ب� ��ارة أن ت � �ك ��ون ع� �ن ��وان
اف �ت �ت��اح ب �ط��ول��ة ال� � ��دوري ال �ل �ب �ن��ان��ي ل�ك��رة
ال �ق��دم ،ح�ين أل�ح��ق اإلخ ��اء خ�س��ارة م� ّ
�دوي��ة
بضيفه الصفاء حامل اللقب  1 - 0بهدف
للبرازيلي الجديد ادواردو دا كونسيساو
في الدقيقة الـ.45
ّ
لكن ما حصل يؤكد أن جميع املستويات
يمكن أن تكون متقاربة بني الفرق بعيدًا
ع��ن األس� �م ��اء .ف ��اإلخ ��اء األه �ل��ي ع��ال �ي��ه قد
ت �ص��ل ت�ك��ال�ي��ف ف��ري �ق��ه ح �ت��ى اآلن إل ��ى ما
ي � �ع ��ادل ص �ف �ق��ة ان� �ت� �ق ��ال ع �ل��اء ال� �ب ��اب ��ا م��ن
األهلي صيدا الى الصفاء .ورغم ذلك نجح
أب�ن��اء عاليه ف��ي ال �خ��روج ف��ائ��زي��ن وإح��راز
ال�ن�ق��اط ال�ث�لاث ك��ام�ل��ة ،فيما ع��اد الصفاء
بجعبة ف��ارغ��ة ،وخ �س��ارة ع�ل��ي ال�س�ع��دي،
ال � � ��ذي أص� �ي ��ب ج � � ��راء اح� �ت� �ك ��اك م� ��ع الع ��ب
اإلخ��اء أحمد النعماني ،كما أصيب عمر
ّ
عويضة بتمزق في العضلة .ولعبت جميع
الظروف بعكس الصفاويني ،الى درجة أن
مهاجمهم محمد ح�ي��در أه��در رك�ل��ة ج��زاء
في الدقيقة ال �ـ ،73بعد تعرض النيجيري
صامويل أوتشي للعرقلة من املدافع أحمد
عطوي ،إال أن حيدر أطاحها فوق املرمى.
ال �خ�ل�اص��ة أن ان �ط�ل�اق��ة ال � � ��دوري س�ج�ل��ت

أخبار رياضية
بطوالت اتحاد الجمباز

مفاجأة ،وه��و ما قد ينسحب على بعض
مباريات اليوم وغدًا ،التي ستقام جميعها
ع �ن��د ال �س��اع��ة ال � � � � �ـ ،15.30ح �ي��ث ت�س�ت�ك�م��ل
امل��رح �ل��ة ال� �ي ��وم ب �ل �ق��اء ال �ع �ه��د م ��ع ض�ي�ف��ه
االجتماعي على ملعب املدينة الرياضية.
وس�ت�ك��ون م��واج�ه��ة صعبة على الطرفني،
ف��ال �ع �ه��د ي �س �ع��ى ال � ��ى ت �س �ج �ي��ل ان �ط�ل�اق��ة
جيدة تريح األع�ص��اب وترفع املعنويات،
بعد خسارة لقب النخبة .أما االجتماعي،
ف �ه��و ال �ظ �ه��ور األول ل ��ه م �ن��ذ س �ن ��وات في
ال��درج��ة األول� ��ى ،ح�ي��ث ج�ه��ز ف��ري�ق��ه بعدد
م ��ن ال�لاع �ب�ين ال �ج �ي��دي��ن ،ب�ي�ن�ه��م ال�ث�لاث��ي
ال �غ��ان��ي غ��اب��ري �ي��ل أب� �ي ��اه واف � � ��ران اي �ب��واه
وف ��ران ��ك ب��وات �ي �ن��غ ،إض ��اف ��ة ال� ��ى تشكيلة

ش��اب��ة مدعمة ببعض املخضرمني ،كعبد
الرحمن بلة ورب�ي��ع إس�ب��ر .ويشهد اليوم
ً
لقاء صوريًا ،حني يستضيف ملعب مدينة
صور الجديد لقاء التضامن والسالم .ولم
يحد التضامن ع��ن سياسته املتبعة منذ
سنوات عبر االعتماد على املواهب الشابة،
مطعمة بثالثي أجنبي من ساحل العاج،
ه ��م امل �ه��اج��م ك ��ون ��ان ري �ش �م��ون��د والدج ��ي
كوني وسيرج زادي ،والفلسطيني هيثم
خ � ��دوج ب �ق �ي ��ادة امل � � ��درب ال �س ��اب ��ق م�ح�م��د
زه�ي��ر ،ال��ذي سيعتمد على بعض العبي
الخبرة ،كاملدافع حسني سيد وبالل حاجو
ومحمود البساط في الهجوم.
أم��ا ال �س�لام ،فهو ي�ش��ارك ف��ي البطولة من

احتفال العبي اإلخاء مع رئيس النادي علي عبد اللطيف بالفوز على الصفاء (عدنان الحاج علي)

االم �ي��ر أح�م��د «األم � ��وري» ،ال ��ذي سيعتمد
على عناصر الخبرة كالحارس نزيه طي
وامل��داف��ع عيسى رم �ض��ان وم�ح�م��ود سيد
واملهاجم أده��م غ��دار ،إضافة إل��ى الثالثي
األج�ن�ب��ي أن�ط��ون��ي أوغ��ون�ل�ي��ي وستانلي
اوش��وري �ه��ام��ي م ��ن ن�ي �ج�ي��ري��ا ،وال �ع��اج��ي
زونس أوالي أوغ.
وف��ي م �ب��اراة ث��ان�ي��ة ،ي�ت� ّ
�وج��ه األن �ص��ار ال��ى
م��دي�ن�ت��ه ال�ث��ان�ي��ة ط��راب �ل��س ،ل�ي�ح��ل ضيفًا
ع �ل ��ى ف ��ري �ق �ه ��ا ،ب �م �ع �ن��وي��ات ع ��ال �ي ��ة ب�ع��د
إح��رازه ك��أس السوبر ،وع��ودة الهدوء الى
أجواء الفريق ،من جراء معالجة تداعيات
األزمة املالية التي يمر بها النادي مؤقتًا.
وس�ي��واج��ه األن�ص��ار فريقًا بقيادة امل��درب
التونسي عمر مزيان ،ال��ذي نجح في رفع
مستوى الالعبني في املوسم املاضي ،حني
ّ
تسلم املهمة ف��ي مرحلة اإلي ��اب .ويعتمد
ع�ل��ى ال �ح��ارس�ين ط��ون��ي ال�ض��اه��ر وع�ب��دو
ط� ��اف� ��ح ،إض� ��اف� ��ة ال � ��ى اس� �ت� �ق ��دام ��ه الع �ب�ين
أجانب كالبرازيلي مارسيلو موسكاتلي
والغاني ارنست اوسي بواكيي ،والسوري
ناصر السباعي.
وامل �ب ��اراة ال�ث��ال�ث��ة ،غ �دًا ستجمع ال�س��اح��ل
مع الراسينغ على ملعب صيدا .وشهدت
ت�ش�ك�ي�ل��ة ال �س��اح��ل ت��دع�ي�م��ًا ل�ب�ن��ان�ي��ًا عبر
امل � �ه� ��اج� ��م أح � �م � ��د أي � � � ��وب م � ��ن االن � � �ص � ��ار،
ومصطفى شاهني من النجمة ،واستعادة
عماد امليري من الصفاء ايضًا ،إضافة الى
زميله الفلسطيني محمد بالوني.

رح� ��م امل �ع ��ان ��اة امل� ��ادي� ��ة .وي �ع �ت �م��د ال �ف��ري��ق
ال�ث��ان��ي ف��ي ص��ور ع�ل��ى امل ��درب ف ��ؤاد ليال
ل�ل�ب�ق��اء ف��ي ال��درج��ة األول � ��ى ،م��راه �ن��ًا على
امل �خ �ض��رم�ين ،أس��ام��ة ح �ي��در وه �ي �ث��م زي��ن
وأح �م ��د ط � ��راد ،إض ��اف ��ة إل ��ى الفلسطيني
م�ح �م��د ح �ج �ي��ر ،اآلت � ��ي م ��ن ال �ت �ض��ام��ن مع
نيازي شحيمي.
ويشهد يوم األح��د ثالث مباريات تختتم
األس � �ب ��وع األول م ��ن ال � � ��دوري ال �ل �ب �ن��ان��ي،
ف �ي �ل �ع��ب ال �ن �ج �م��ة م� ��ع ال� �ش� �ب ��اب ال �غ ��ازي ��ة
ف��ي ص ��ور ،ح�ي��ث ي��أم��ل ال �غ��ازي��ة أن ت�ك��ون
اط�لال �ت��ه األول� ��ى ف��ي دوري األض � ��واء بعد
صعوده من الثانية خالية من الخسارة.
وهو لذلك تعاقد مع امل��درب العراقي عبد
فرحة حارس اإلخاء ربيع الكاخي
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ي�ق�ي��م االت� �ح ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي ل�ل�ج�م�ب��از
ب �ط ��ول ��ة ل �ب �ن ��ان ل �ل ��درج �ت�ي�ن االول � ��ى
وال �ث��ان �ي��ة ل�ل�إن ��اث ال� �ي ��وم ،وب �ط��ول��ة
ل �ب �ن��ان ل �ف��رق اإلن� � ��اث غ � �دًا ف ��ي ق��اع��ة
ن ��ادي س �ي��دة ال�ج�م�ه��ور ،وذل ��ك على
اج �ه��زة ال �ح��رك��ات االرض� �ي ��ة ،ط��اول��ة
القفز ،عارضة التوازن.

الحريري تهنئ
األبطال الصيداويني
اس �ت �ق �ب �ل��ت رئ �ي �س��ة ل �ج �ن��ة ال �ت��رب �ي��ة
وال �ث �ق��اف��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ن��ائ �ب��ة ب�ه�ي��ة
ال� � �ح � ��ري � ��ري ف� � ��ي م � �ج� ��دل � �ي� ��ون ب �ط��ل
لبنان ف��ي ك��رة ال�ط��اول��ة الع��ب ن��ادي
ال��ري��اض��ي رش�ي��د ال�ب��وب��و ال ��ذي ق��دم
ل�ه��ا ك��أس ب�ط��ول��ة ل�ب�ن��ان ف��ي اللعبة
والتي نظمها اتحاد اللعبة في املون
الس ��ال .وك��ان��ت ال�ح��ري��ري استقبلت
ب�ط�ل��ة ل�ب�ن��ان واألن ��دي ��ة وال�ج��ام�ع��ات
في الشطرنج سارة الشامية (األهلي
– صيدا) التي نالت مؤخرا شهادة
« « WCMمن االتحاد الدولي للعبة.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب �ل��ت ال� �ح ��ري ��ري ال ��رب ��اع
ال�ب�ط��ل محمد ج�ل�ي�لات��ي ال�ع��ائ��د من
بطولة كأس العالم للماستر في رفع
األثقال وكمال األجسام حيث جرى
تكريمه من قبل االتحاد الدولي في
اللعبة.

األهلي صيدا ّ
يكرم العبيه
أقام نادي األهلي صيدا حفل تكريم
ل�لاع�ب�ي��ه ق�ب��ل ب��داي��ة دوري ال��درج��ة
ال�ث��ان�ي��ة ب��أس �ب��وع ،ب�ح�ض��ور رئيس
ال � �ن� ��ادي أح� �م ��د ال � �ح ��ري ��ري ،ون��ائ��ب
الرئيس الدكتور ناصر حمود ،أمني
السر خالد بديع ،مدير األلعاب محي
ال ��دي ��ن ج� �م ��ال ،وم ��دي ��ر ال�ت�ج�ه�ي��زات
ح �س ��ام ك �ش �ت �ب��ان وأع � �ض� ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
اإلداري � ��ة :زي ��اد أم�ي�ن ،ال �ح��اج محمد
حنش ،الدكتور سامي طعان ،الحاج
يوسف أرقه دان ،باإلضافة ألعضاء
اللجنة الفنية وجميع الالعبني.
وت�خ�ل��ل ال�ح�ف��ل كلمة للمدير الفني
للفريق الكابنت محمد ن��اص��ر ال��ذي
حث الالعبني على بذل العطاء إلبقاء
اسم النادي األهلي عاليًا بني اندية
كرة القدم في لبنان.

أفقيا

ّ
املركب من األحمر واألزرق – ظن –  -2دولة عظمى – من أقدم وأهم املدن الفلسطينية
 -1اللون
تل أبيب –  -3للنفي – لهو مع النساء – حرف أبجدي – -4
بلدية
ضمن
اليوم
تقع
التاريخية
ّ
أمبراطور روماني – للندبة – للتمني –  -5من معالم باريس املشهورة ُيعتبر أثر هندسي
ويشتد
رائع فيه متحف عسكري وقبر نابليون والقادة العظماء –  -6تراب الذهب – يكبر َ
ساعده –  -7بلدي وأمتي – إلهة الصيد عند الرومان –  -8من املشتقات النفطية – إشتاق – -9
بواسطتي – مدينة أردنية قرب الحدود السورية –  -10مؤلف موسيقي فرنسي راحل ّ
جدد
ّ
الفني بالعزف على البيانو
اإلنشاء

عموديًا

 -1إسم تحمله ع� ّ�دة مدن أميركية أهمها في فرجينيا بضاحية واشنطن الشرقية مشهورة
بمقبرة أميركا الوطنية –  -2أط��ول أنهر فرنسا يغطي حوضه خمس مساحة البالد – من
الطيور – يستخرج من العنب والتفاح – ّ -3
سنور – مدينة سياحية بلغارية ُيطلق عليها لقب
لؤلؤة البحر األسود –  -4عائلة رئيس راحل للواليات املتحدة األميركية – يقيم في املكان – -5
وربح – حرف جر – مكر وخداع وخبث –  -6عاصمة أنغوال –  -7سقي أو نوتة موسيقية
ظفر
ِ
– القناة ِ أو األنبوب ّ
املكون من معدن أو طني يجري فيه املاء من السطح أو من داخل البيوت
ال��ى األرض –  -8خبز يابس – ح��روف العلة في اللغة العربية مبعثرة – خصب –  -9مدينة
بريطانية – نسجن ونأسر –  -10مدينة نيجيرية – ّ
محرر الهند

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ��ان ��ات ص �غ �ي��رة .م ��ن ش ��روط
اللعبة وضع األرق��ام من  1إلى 9
ضمن ال�خ��ان��ات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1دراق – تانغو –  -2وندسور – جيد –  -3سكر – سفن – في –  -4لي – رت – رعاع –  -5دنس – هوس
– رف –  -6أنا – يسار –  -7رجب – ميسر –  -8فويت – كيس –  -9أنت عمري –  -10نزار فرنسيس

عموديًا

ّ
 -1دوسلدورف –  -2رنكني – جواز –  -3آدر – سابينا –  -4قس – تتر –  -5وست هام – عف –  -6ترف
– ّ
يدمر –  -7نرسيس – رن –  -8نج – سركيس –  -9غيفارا –  -10وديع فرنسيس
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ّ
بمراسالته مع
إشتهرعام 1996
مرتين.
.)1949
إيطاليا
(-1862
الحكومة في
رئاسة في مصر
بريطانيا
تولى
لملك
إيطالي
سياسياألعلى
الممثل
وعام  2006عاد الى
إيطاليااألولى
تاريخالعالمية
الحرب
خاللفي
يساري
وزراءعلي
حسين بن
مكة رئيس
شريف أول
أصبح
مكنسة
 ==11+4+9سهل
3+2+8+7
أحزان ■
عربية ■
= 7+10+5+1
 = 1+4+5+11+10عملة
حسن الصوت ■
سنتين
لمدةطائر
= 3+8+2+6
السلطة
باألجنبية ■  = 2+9+6أحرف متشابهة
الفهم
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