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اشترط العبسي عدم وضع أي شعار يرتبط
بالسياسة على مالبس الفريق من أجل االستمرار
بدعم النادي (أرشيف)
موقف صعب ،وخصوصًا
اإلدارة في
ٍ
أنها تحتاج الى ما يقارب  600ألف
دوالر ح��ال�ي��ًا ل�ت�س��دي��د م��دف��وع��ات�ه��ا،
ّ
املقسمة بني الرواتب ودفعات تخص
ال�ل�اع��ب ج��ول �ي��ان خ ��زوع وال�لاع�ب�ين
االج��ان��ب ،إض��اف��ة ال��ى بعض االم��ور
التجهيزية ف��ي ملعب غزير (بينها
شاشة عرض سعرها  80ألف دوالر).
اذًا م�ش��روع آخ��ر ق��د يتركه العبسي
م ��ع االن ��دي ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب �ح �س��ب م��ا
تظهره امل��ؤش��رات االخ�ي��رة ،لكن هذا
ق ��د ال ي �ع �ن��ي اب �ت �ع ��اده ع ��ن ال �س��اح��ة
السلوية ،إذ بحسب م�ص��ادر ّ
مقربة
م� �ن ��ه ف� ��إن� ��ه ط� �ل ��ب دراس � � � ��ة م� �ش ��روع
دع ��م م�ن�ت�خ��ب ل�ب�ن��ان ال ��ذي ي ��رى أن��ه
ال ي �ن �ت �م��ي ال � ��ى أي ج �ه��ة س�ي��اس�ي��ة
ّ
معينة ،وهذا ما يتالقى مع تطلعاته
الشخصية ،حيث قد يفاتح االتحاد
ال �ل �ب �ن��ان��ي ب� �ه ��ذا امل � ��وض � ��وع ق��ري �ب��ًا
وس ��ط اق�ت�ن��اع��ه ب ��أن م�ب�ل��غ املليوني
ّ
دوالر ال�ت��ي سيتكلفها ف��ي الحكمة
ً
سيكون قسم منه فقط كفيال برعاية
املنتخب والعبيه وإعدادهم بأفضل
مدرب أجنبي على
طريقة ممكنة مع
ٍ
عال ومعسكرات ومشاركات
مستوى ٍ
خارجية بهدف حجز بطاقة التأهل
ال��ى نهائيات ك��أس العالم من بوابة
ب� �ط ��ول ��ة آس � �ي� ��ا ال � �ت� ��ي ي� �ف� �ت ��رض أن
يستضيفها لبنان هذه السنة.

في العمل من دون خلطه مع األهواء
السياسية ،لذا فإنه كان واضحًا في
ق � ��راره االخ �ي��ر «أي ش �ع��ار س�ي��اس��ي
يرتبط بالحكمة يعني أنني سأخرج
من املعادلة».
ع� ��دم ت��وق �ي��ع ال �ع �ب �س��ي أي ع �ق � ٍ�د م��ع
النادي أو طلبه وضع إعالن إلحدى
ش ��رك ��ات ��ه ع �ل��ى م�ل�اب ��س ال� �ف ��ري ��ق أو
ف��ي م�ل�ع�ب��ه ،ق��د ت �ك��ون امل �س��أل��ة ال�ت��ي
أحرجت اللجنة االداري��ة الحكموية،
ال �ت��ي ك��ان��ت ق��د أش � ��ارت ف��ي ب�ي��ان�ه��ا
ال��ى أنها قبلت ال�ع��رض امل�ق� ّ�دم اليها
ب �ـ«األك �ث ��ري ��ة» و«ل �ي ��س ب��اإلج �م��اع».
وف��ي ه��ذا اإلط� ��ار ف��إن م �ص��درًا رفيع
املستوى أشار الى أن املسألة عينها
ه ��ي ال �ت��ي ج �ع �ل��ت ال �ل �ج �ن��ة االداري� � ��ة
ت�ت�ج��ه ن�ح��و إب�ل�اغ االم�ي�ن ال �ع��ام في
ال �ق��وات اللبنانية ع�م��اد واك�ي��م أنها
ال ت�ح� ّ�ب��ذ وض ��ع ش �ع��ار إذاع� ��ة لبنان
الحر على مالبس الفريق ،لكن قبول
األخير بهذا الطرح يبدو مستبعدًا.
واألم ��ر عينه بالنسبة ال��ى االط��راف
القواتية ال�ت��ي ت��دي��ر امل�ف��اوض��ات مع
ّ
واملصرة على مطلبها،
إدارة النادي،
ّ
م � ��ا ي� �ع� �ن ��ي أن االدارة امل �ت �م��س �ك��ة
ب ��ال� �ع� �ب� �س ��ي ،ب� �ح� �س ��ب م � ��ا ج � � ��اء ف��ي
ب�ي��ان�ه��ا ،س �ت��واج��ه م�ش�ك�ل��ة حقيقية
على هذا الصعيد.
وفي موازاة هذه املعضلة ،قد تصبح

رياضية
أخبار
ّ
«حصيلة الدوري اإلسباني»
األفضل

استراحة
41 73 0 7 s u d o k u

كلمات متقاطعة 1 3 0 7

ت ��واص ��ل امل ��ذي �ع ��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة آس �ي��ا
عبد الله (ال �ص��ورة) تألقها وحصد
ال � �ج� ��وائ� ��ز امل �ت �خ �ص �ص ��ة ب� ��اإلع�ل��ام
ال ��ري ��اض ��ي .وف� ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ،ن��ال
ال � �ب� ��رن� ��ام� ��ج ال � ��ري � ��اض � ��ي «ح �ص �ي �ل��ة
ال� ��دوري اإلس �ب��ان��ي» أو «ال�ل�ي�غ��ا في
أس�ب��وع» ال��ذي تقدمه الزميلة آسيا
ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه ع� �ل ��ى ش� ��اش� ��ة ال� �ج ��زي ��رة
ال��ري��اض�ي��ة اإلخ �ب��اري��ة ،أع �ل��ى نسبة
ت �ص��وي��ت ف ��ي االس �ت �ف �ت��اء ال �س �ن��وي
ال ��ذي ي�ج��ري��ه «م��وق��ع ي��وروس �ب��ورت
عربية اإللكتروني» الختيار أفضل

رياضية وإعالمية في العام.
ف �ق��د م �ن��ح زوار امل ��وق ��ع «امل�س�ج�ل�ين
ف� �ق ��ط» ه� ��ذا ال �ب��رن��ام��ج ل �ق��ب أف �ض��ل
برنامج رياضي للعام  ،2012متفوقًا
على أقرب منافسيه برنامج «صدى
املالعب» الذي يعرض على شاشة «أم
بي سي» ،فيما حل برنامج «إنسايد
ذا برميير ل�ي��غ» ال ��ذي ي�ع��رض على
شاشة أب��و ظبي الرياضية ويعنى
بتغطية أح ��داث ال ��دوري اإلنكليزي
في املرتبة الثالثة.

العهد بطل لبنان لآلمال
أح � ��رز ن � ��ادي ال �ع �ه��د ب �ط��ول��ة ل�ب�ن��ان
بكرة القدم لفئة اآلم��ال بفوزه أمس
ع� �ل ��ى ال �ن �ج �م ��ة  0 - 4ع� �ل ��ى م �ل�ع��ب
ال � �ص � �ف� ��اء ،ب� �ح� �ض ��ور ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
االت �ح��اد ري�م��ون سمعان ال��ذي سلم
كأس البطولة لفريق آمال العهد مع
مدربهم باسم مرمر وبحضور أمني
س ��ر ال� �ن ��ادي م �ح �م��د ع��اص��ي وع ��دد
من اإلداري�ين .وسجل أه��داف العهد:
ح �س�ي�ن أي � � ��وب ،ح �س��ن ح� �ي ��در ،ع�ل��ي
شهاب وحسن الزين.

أفقيا

 -1لقب منحه السلطان العثماني سليم األول على األمير اللبناني فخر الدين املعني األول
أمير الشوف بعد معركة مرج دابق ‒  -2مخترع الراديو ‒ من الخضار ‒  -3عملة الصني ‒
نزع ثيابه ‒  -4أكبر وأشهر مدن الشرق القديم بلغت عصرها الذهبي مع املشترع الكبير
وخفضنا الطعام أو املصروف ‒ طيف
خففنا وتقشفنا
حمورابي ‒ فاكهة الصحراء ‒ ّ -5
ّ
الشخص ‒  -6إح��دى جمهوريات روس�ي��ا عاصمتها ق��ازان ‒  -7بحر ‒ وق��ت باألجنبية
ُ
‒ مرتفع من األرض ‒  -8مرض يصيب كافة البشر يعرف أيضًا بالزكام ‒ عكسها راحة
اليد ‒  -9قلعة اإلستقالل اللبناني ‒ زاد وكثر وارت�ف��ع النبات ‒  -10دول��ة عربية ‒ نهر
املقدس
الهند ّ

عموديًا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
مقسم إلى
كبيرة وكل مربع كبير ّ
 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.

 -1صحفي لبناني راحل من أصول فلسطينية ‒  -2صاروخ مضاد للدروع ‒ مبضع ّ
الجراح
‒  -3مدينة لبنانية ‒ خالف بارد ‒  -4بيوت ومنازل ‒  -5عاصفة بحرية ‒ إسم أطلق على
هولندا تحت تأثير الثورة الفرنسية ‒  -6أغربل الحبوب أو الطحني ‒ موقع أثري عاملي رائع
في غواتيماال كناية عن هيكل على شكل هرم ‒  -7مدينة فرنسية ‒ كسول وغير نبيه ‒ -8
أخالط من الطيب أو أريج األزهار ‒ ضمير منفصل ‒  -9طائر وهمي كبير أو قطعة من قطع
لعبة الشطرنج ‒ ضوء ونور باألجنبية ‒ حرف جر ‒  -10دولة أفريقية تعود تسميتها الى
أن ّ
تجار أفريقيني كانوا يجمعون أنياب الفيلة ويعرضونها للبيع في أكوام على سواحلها

أفقيا

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1كاتب العدل –  -2رمضان – قانا –  -3كامرون – ن��دل –  -4دن – اب – غينس –  -5نواميس – -6
ّ
سياسات – رق –  -7ور – رونزا –  -8ليبيا – تا –  -9جش – برن – ّربي –  -10أنطون سعادة

عموديًا

 -1كركدن – ملجأ –  -2امانوس – يشن – ّ -3
تضم – أيوب –  -4باراماريبو –  -5انوبيس – أرن –  -6سار
ّ
ّ
ّ
السمقانية
– نس –  -7عق – توت –  -8دانية – نارا –  -9لندن – رز – بد – -10
ّ
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في مع
بمراسالته
إشتهرالجوائز
بالعديد من
فازت.)1949
(-1862
()2012-1963
بريطانيا في مصر
أميركية وممثلة
األعلى لملك
الممثل بوب
مغنية
ّ
أشهرها أنتج عام
األولى
األفالم
العالمية
عدد من
الحرب
بتمثيل
وقامتخالل
بن علي
األميركية
مكة حسين
الموسيقى
شريف
سهل
الجاذبية ■
= 11+4+9
قانون
أحزان ■
مكتشف
= 7+10+5+1
= 11+3+1+5+4
الصوت ■
عالية
حسن
إيرادات
وحققطائر
= 3+8+2+6
1992
 = 4+10+9+8+2+6أكبر مدن تكساس ■  = 2+5+7أحرف متشابهة
الفهم
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