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رياضة

رياضة

فوتبول ليكس

مدربون

ّ
رحلة المعلم الطويلة من ستراسبورغ إلى لندن

ّإنفانتينو إلى القضاء

عي القضاء السويسري مدعيًا عامًا
خاصًا للتحقيق في الروابط بني رئيس
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ّ
ومد ٍع
عام في كانتون فاليه (جنوب) والتي
كشفت عنها تسريبات «فوتبول
ليكس» .وبحسب مجموعة من وسائل
اإلعالم األوروبية ،فإن انفانتينو كان
قد منح «بطاقات دعوة» للمدعي العام
ملنطقة هو ـ فاليه رينالدو أرنولد في
مونديال روسيا  ،2018جمعية فيفا
العمومية  2016في املكسيك ونهائي
دوري أبطال أوروبا ( 2016من تنظيم
االتحاد األوروبي) في ميالنو.
وأشار مكتب املدعي العام في كانتون
فاليه إلى أنه «قرر تعيني ّ
مد ٍع عام
خاص ّ
لتقصي الحقائق بدقة وتحديد
ربطها بالقانون الجزائي من عدمه»،
وخالل التحقيق ،سيحتفظ السيد
أرنولد بمنصبه ،بحسب ما أوضح
مكتب املدعي العام .ذلك رغم أن
التسريبات أظهرت أن أرنولد بعث في
أيار/مايو  2016برسالة عبر البريد
اإللكتروني إلنفانتينو جاء فيها
ً
«شكرًا جزيال على بطاقات نهائي
دوري أبطال أوروبا .نجلي األصغر
سيذهب مع زوجتي» .وردًا على سؤال
من مجموعة وسائل اإلعالم األوروبية
التي نشرت الوثائق ،رد الفيفا بالقول
إن أنظمته «تسمح للرئيس واألمني
العام بدعوة عدد محدد من الضيوف
إلى البطوالت ونشاطات الفيفا» .لكن،
مجموعة وسائل اإلعالم لفتت إلى أن
أرنولد كان ّ
يزود إنفانتينو بتفاصيل
عن بعض التحقيقات التي يجريها

آرسن فنغر على عتبة «سان سيرو»؟
ِ
حسن رمضان
ال يـ ـنـ ـك ــر آرس ـ ـ ـ ـ ــن فـ ـيـ ـنـ ـغ ــر امل ـ ـ ـ ــدرب
السابق والـتــاريـخــي لـنــادي أرسـنــال
اإلنكليزي الجهد الكبير الــذي بذله
وال ـ ـ ــده ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ص ـغ ـي ـرًا .ي ـقــول
امل ــدرب الـفــرنـســي عـنــه كـلـمــات تعني
ل ــه ال ـك ـث ـيــر« :ل ـق ــد غـ ــرس ق ـيــم الـعـمــل
ال ـجــاد وال ـص ــدق فــي داخ ـلــي عندما
ً
كنت ط ـفــا» .تــرعــرع امل ــدرب األشيب
فــي مــديـنــة سـتــراسـبــورغ الفرنسية،
يـســاعــد والـ ــده فــي مـحــل «بـيـسـتــرو»
لبيع املشروبات الغازية والكحولية.
دائمًا ما أحب ّفينغر مشاهدة الفرق
األمل ــان ـي ــة وت ــأث ــر ب ـهــا ك ـث ـي ـرًا (وهـ ــذا
ّ
رب ـم ــا م ــا ي ـبــرر ال ـجـ ّـديــة ال ـتــي يظهر
بها اليوم على مقاعد الـبــدالء) .كان
ذكـ ـي ــا ف ــي م ــدرسـ ـت ــه ،ويـ ـح ــب ك ـث ـي ـرًا
ل ـع ـب ــة «ال ـ ـش ـ ـطـ ــرنـ ــج» ،ال ـل ـع ـب ــة ال ـتــي
ت ـع ـت ـمــد وب ـش ـك ــل ك ـب ـيــر ع ـل ــى الـبـعــد
اإلستراتيجي ألفكار كل من يلعبها.
لـقــد ك ــان إن ـســانــا اسـتــراتـيـجـيــا منذ
ّ
ص ـغــره ،وتـمــتــع بـسـهــولــة اسـتـخــدام
أفكاره املنهجية والعلمية للحصول
عـ ـل ــى عـ ــامـ ــة أف ـ ـضـ ــل م ـ ــن ص ــدي ـق ــه،
أو ف ــي أن يـ ـه ــزم خ ـص ـمــه ف ــي لـعـبــة
«الشطرنج».
ّ
يتغير .ما زال يقضي أغلب أوقات
لم
فراغه في «البيسترو» .يقرأ عن كرة
الـ ـق ــدم ،وي ـح ـلــل بـطــريـقـتــه ال ـخـ ّ
ـاصــة
سـ ـل ــوك امل ـش ـج ـع ــن ،وي ـ ـسـ ــأل نـفـســه
أسئلة كثيرة .ملاذا يقضي املشجعون
س ـ ــاع ـ ــات وسـ ـ ــاعـ ـ ــات ف ـ ــي م ـش ــاه ــدة
امل ـ ـب ـ ــاراة ت ـل ــو األخ ـ ـ ـ ــرى؟ ي ـ ـ ــدرس مــا
يعجب املشجعني ،ومــا ال يعجبهم.
ب ـن ـظ ــر ف ـي ـن ـغ ــر ،ك ـ ــان الـ ــاعـ ــب الـ ــذي
يـلـفــت أن ـظــار املـشـجـعــن هــو مفتاح
اللعبة ،وهو األســاس الذي يجب أن
تبني الـفــريــق مــن حــولــه« :النتيجة
ّ
ليست ّ
العملية واألداء
مهمة ،بل إن
الجماعي في امللعب هو األهم» .هذا
أحد أبرز أقوال فينغر ،والتي يعلمها
الجميع .شاهده الكثيرون ّ
يطبقها

ك ــل ي ــوم م ــع فــريــق حـيــاتــه أرس ـن ــال،
وه ــذا مــا ّادى ربـمــا إلــى تــراجــع أداء
الفريق اللندني في فترة من الفترات.
ه ــذه «ال ـن ـظــريــة الـفـيـنـغــريــة» ،تبقى
سالحًا ذا حـ ّـديــن .هــل يكفي «اللعب
الجميل»؟
اعـ ـتـ ـم ــد امل ـ ـ ـ ــدرب الـ ـف ــرنـ ـس ــي ال ـك ـب ـيــر
ً
ف ــي أرسـ ـن ــال ع ـلــى ال ـع ـل ــوم بـ ــدال من
التقاليد فــي املـقــام ّ
األول ،وكــان ذلك
ّ
في ما يتعلق بتطوير أجساد العبيه
ألفـضــل شكل ممكن .يـكــره الكحول،
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ت ــرب ـي ـت ــه كــانــت
ضمن متجر أبيه «البيسترو» لبيع
ّ
املشروبات ،إل أن موقفه من الكحول
واملــواد الكحولية سلبي جـدًا .يقول
فينغر« :عندما كان عمري  11عامًا،
كـنــت أشــاهــد إح ــدى مـبــاريــات كــأس
االت ـحــاد اإلنـكـلـيــزي فــي  ،1961كنت
فــي ال ـحــانــة ،ورأيـ ــت تــأثـيــر الـكـحــول
عـلــى اإلن ـس ــان ب ـ ّ
ـأم عـيـنــي ،وه ــذا ما

ي ـج ـع ـل ـنــي أرف ـ ـ ــض أو أمـ ـن ــع الع ـبــي
ف ــري ـق ــي مـ ــن ش ـ ــرب ال ـ ـك ـ ـحـ ــول» .ك ــان
صــارمــا مــن ناحية الـنـظــام الغذائي
لــاعـبـيــه ،فيعتبره هــو األم ــر األه ــم،
فـ ــي وص ـ ـ ــول ال ــاعـ ـب ــن إلـ ـ ــى أف ـضــل
نـسـخــة مـنـهــم .إل ــى جــانــب الـكـحــول،

يرى الفرنسي أن مدرب كرة
القدم في المستقبل
سيكون محاطًا بالعلماء

نشأة
فنغر في
ستراسبورغ
(أرشيف)

«الكافيتريا»
طلب آرسني فينغر من
ّ
الخاصة بـنــادي أرس ـنــال ،بالتوقف
عن تقديم «البرغر» ورقــائــق اللحم،
واسـتـبــدالـهــا بــاألسـمــاك أو الــدجــاج
وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـضـ ـ ــار .فـ ـ ــي ّأول أيـ ـ ــامـ ـ ــه مــع
الــ«مــدفـعـجـيــة» ،طــالــب املــديــر الفني
الـفــرنـســي ال ـجــديــد لـلـفــريــق حينها،

بأن يكون لدى الفريق أخصائيني في
التغذية ،إضافة لطلبه بجلب أحدث
ّ
ّ
يتحدث لي
معدات اللياقة البدنية.
ديكسون ،الــاعــب السابق ألرسنال
عــن أول لقاء كــان بينه وبــن فينغر
ّ
املــدرب الجديد« :أتــذكــر توني آدامــز
وأنا ،في أول موسم لنا تحت قيادة
فينغر ،أمرنا بعدد ساعات محدود
م ــن الـ ـ ّـركـ ــض ،ت ـفــاجــأنــا ،ول ـك ــن بعد
عشرة أيام ،أخرجنا كل ما لدينا من
طاقة ،وانطلقنا في املوسم وحققنا
لـقــب الـ ـ ــدوري ،ه ــذا ال ــرج ــل (فـيـنـغــر)
ي ـع ــرف م ــا ي ـت ـح ـ ّـدث ع ـنــه ومـ ــا يــأمــر
بــه» .كلمات ديكسون توضح كم أن
فينغر كــان امل ــدرب مسكونًا بالقلق
مــن الـنــاحـيــة الـصـحـيــة ،بــل إن ــه كــان
صارمًا وكأنه قائد إلحدى الجيوش.
يقول فينغر في إحدى مقابالته مع
الصحف اإلنكليزية« :أعتقد أنكم في
إنـكـلـتــرا ،تــأكـلــون الكثير مــن السكر
وال ـل ـحــوم ول ـيــس ال ـق ــدر ال ـكــافــي من
الخضار».
فــي التسعينيات مــن الـقــرن املاضي،
ب ـ ـ ــدأت ج ـم ــاه ـي ــر ف ــري ــق «الـ ـغ ــان ــرز»
بــالـهـتــاف 0-1« :ألرسـ ـن ــال ...أرسـنــال
ممل مـمــل» .وبـعــدهــا ،تعاقدت إدارة
النادي اللندي مع العبقري الفرنسي
آرسني فينغر ،الذي ّ
غير مفهوم هذا
ّ
ال ـفــريــق ،بــل إن ــه غـ ّـيــر ن ـظــام ال ــدوري
وع ـ ـلـ ــى م ـ ـ ـ ــاذا يـ ـعـ ـتـ ـم ــد .كـ ـي ــف ذل ـ ــك؟
«عندما وصل ألول ّ
مرة إلى إنكلترا،
لـ ــم ن ـك ــن ن ـع ـل ــم ع ـن ــه ال ـك ـث ـي ــر ،وكـ ــان
األوالد يسألون ،من هذا الفرنسي ذو
النظارات» .كلمات أيــان رايــت النجم
اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـس ــاب ــق ،ت ــوض ــح ك ــم أن
ظــاهــرة امل ــدرب األجنبي فــي الــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ك ــان ج ــدي ــدة ومـفــاجـئــة.
ال ـي ــوم ،اآلي ــة بــاتــت مـعـكــوســة تمامًا
( 4م ــدرب ــن م ــن أص ــل  20مـ ــدرب في
الجنسية
الدوري اإلنكليزي يحملون
ً
اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة) .م ــا كـ ــان يـعـتـبــر خـطــأ
كـبـيـرًا ،مـنــذ ( 1996الـسـنــة الـتــي قــدم
فيها فينغر) إلى اليوم ،هو القاعدة
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اآلن ،ويعتبر نجاح املدرب الفرنسي
الكبير السبب الرئيسي وراء ظاهرة
امل ــدرب األجنبي فــي إنكلترا .أصبح
فينغر أول مــدرب من خــارج إنكلترا
يحقق لقب الــدوري اإلنكليزي ،ومن
بعده ،بدأت تتوالى النجاحات لغيره
م ــن امل ــدرب ــن األج ــان ــب :س ـيــر ألـكــس
فيرغيسون ،مــوريـنـيــو ،أنشيلوتي،
مانشيني ،رانييري ،بيب غواردويال
وكونتي وغيرهم.
ّ
إلــى جانب أفـكــاره املتعلقة بالنظام
ال ـ ـغـ ــذائـ ــي ،ي ـع ـت ـب ــر ف ـي ـن ـغ ــر أنـ ـ ــه هــو
وغيره من املدربني ،مع مرور الوقت،
ل ــن ي ـك ــون االع ـت ـم ــاد األك ـب ــر عـلـيـهــم.
ي ـقــول املـ ــدرب األس ـط ــوري ألرس ـنــال:
«أن ــا مقتنع أن ــه فــي الـعـشــر سـنــوات
املقبلة ،لن يكون ّ
املدربون بالضرورة
ّ
متخصصني فــي ك ــرة ال ـقــدم ،امل ــدرب
ً
مـسـتـقـبــا سـيـكــون لــديــه الـكـثـيــر من
ال ـع ـل ـم ــاء ح ــول ــه .الـ ـت ــدري ــب سـيـكــون
ّ
مــرك ـزًا على إدارة الــاعـبــن أكـثــر من
الـتـخـصــص ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم نـفـسـهــا،
ألن ال ـ ـقـ ــرارات الــريــاض ـيــة سيصبح
مصدرها التكنولوجيا» .عندما يقرأ
ال ـب ـعــض ه ــذه ال ـك ـل ـمــات م ــن فـيـنـغــر،
يشعر وكــأن آرســن يعيش في عالم
آخــر ،وفي سنوات متقدمة عن غيره
من املدربني .أفكار غريبة وجميلة من
ابــن مدينة ستراسبورغ الحدودية،
نــاهـيــك ع ــن فـكــرتــه الـتــاريـخـيــة الـتــي
الزم ـ ـتـ ــه ط ـ ـ ــوال ح ـي ــات ــه ال ـت ــدري ـب ـي ــة:
االعتماد على املواهب والشباب .لكل
ح ــدث نـهــايــة ،وه ــا هــو فينغر أنهى
مسيرته مع أرسنال ،مع الفريق الذي
ّ
ّ
يحبه كثيرًا ،ويبحث اآلن عن محطة
جـ ــديـ ــدة ،وب ـح ـس ــب أغ ـل ــب الـصـحــف
الـفــرنـسـيــة واإلي ـط ــال ـي ــة ،ف ــإن فينغر
ّ
سيذهب إلى مدينة ميالنو ،كمحطة
ثالثة في حياته ،بعد كل من موناكو
وأرسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــال .وإن كـ ـ ــان مـ ـي ــان أك ـب ــر
م ــن الـفــريـقــن ال ـســاب ـقــن ،ف ــإن سقف
التوقعات يبقى مرتفعًا حيال فنغر.
العجوز ،بعد كل شيء ،ما زال شابًا.

الحارس االسباني الشهير ايكر كاسياسّ ،
يلوح بيده لتحية جماهير بورتو ،بعد نهاية املباراة التي شهدت فوز فريق املدينة على لوكوموتيف موسكو
الروسي بنتيجة  4ــ  ،1والتي أجريت على ملعب «دراغاو» .ومع مباراة دوري األبطال املذكورة ،يكون كاسياس الذي يبلغ من العمر  37عامًا قد شارك في 4
مباريات مع الفريق البرتغالي هذا املوسم ،تصدى خاللها لضربة جزاء ،إضافة إلى  6تصديات أخرى (ميغيل ريوبا ــ أ ف ب)
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جارديم «آخر المرشحين» لتدريب ريال مدريد
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــات
و«الترشيحات» بشأن االسم الذي
سيتولى تــدري نــادي ريــال مدريد
ً
اإلسباني مستقبال .آخر التوقعات
تشير إلى إمكان التعاقد مع املدرب
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو جـ ــارديـ ــم
املـقــال مــن مــونــاكــو الـفــرنـســي ،على
رغــم النتائج الــواعــدة التي حققها
األرجـنـتـيـنــي ســانـتـيــاغــو س ــوالري
الـبــديــل املــوقــت لـجــولــن لوبيتيغي
امل ـ ـ ـقـ ـ ــال أيـ ـ ـض ـ ــا لـ ـ ـس ـ ــوء الـ ـنـ ـت ــائ ــج،
بحسب ما أفادت تقارير صحافية
إسـبــانـيــة .كــذلــك ،ذك ــرت شبكة «إي
أس بــي أن» األمـيــركـيــة أن مـصــدرًا
مقربًا من جارديم ( 44عامًا) كشف
عن رغبة بطل دوري أبطال أوروبا
لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم ف ــي املـ ــواسـ ــم ال ـثــاثــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ب ـ ــأن يـ ـك ــون ال ـبــرت ـغــالــي
«مـ ـ ـ ــدرب ف ــري ـق ــه األول ع ـل ــى ن ـحـ ٍـو
دائم».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «مـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــا»
اإلس ـبــان ـيــة م ــن جـهـتـهــا ف ــي األي ــام
امل ــاضـ ـي ــة ،إلـ ــى أن رئـ ـي ــس الـ ـن ــادي
ف ـل ــورن ـت ـي ـن ــو بـ ـي ــري ــز ي ــري ــد ت ــول ــي
ال ـبــرت ـغــالــي م ـن ـصــب امل ــدي ــر الـفـنــي
لـفــريـقــه األول ،فــي ح ــال ع ــدم إبـقــاء
ســوالري فــي موقعه الحالي .وقــاد

جــارديــم موناكو إلــى لقب الــدوري
ال ـفــرن ـســي ف ــي مــوســم 2017-2016
لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ  17عــامــا ،لكنه
أق ـيــل م ــن مـنـصـبــه ال ـش ـهــر املــاضــي
ب ـعــد ت ــراج ــع ال ـفــريــق بـشـكــل كـبـيــر،
ّ
ً
وح ـ ـ ــل ب ـ ـ ــدال مـ ـن ــه الـ ـنـ ـج ــم ال ـس ــاب ــق
تـيـيــري ه ـنــري ،ال ــذي تلقى هزيمة
ساحقة فــي أول م ـبــاراة لــه بــدوري

فاز جارديم
مع موناكو األب ـطــال كـمــدرب أم ــام كـلــوب بــروج
بالدوري في ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي .وعـ ـل ــى ع ـك ــس ب ــداي ــة
2017
ه ـن ــري ال ـت ـع ـي ـســة ،ت ـم ـكــن ج ــاردي ــم
خـ ـ ـ ــال فـ ـ ـت ـ ــرة تـ ــول ـ ـيـ ــه م ـ ـهـ ــامـ ــه فــي
مــونــاكــو ،م ــن ال ــدف ــع إل ــى الــواج ـهــة
بالعبني شـبــان بــاتــوا مــن األسـمــاء
الـبــارزة عامليًا وانتقلوا إلــى أندية
أخ ـ ــرى ،م ــن طـ ــراز كـيـلـيــان مـبــابــي،

الـبــرازيـلــي فابينيو وتــومــا ليمار،
كـ ـم ــا أشـ ـ ـ ــرف س ــابـ ـق ــا عـ ـل ــى أن ــدي ــة
مغمورة نسبيًا عدة بينها بيرامار
وب ــراغ ــا وأومل ـب ـي ــاك ــوس ال ـيــونــانــي
وسبورتينغ.
لـكــن املـهـمــة ف ــي م ــدري ــد شــاقــة كما
تشير الـتـجــربــة ،إذ ودع لوبيتغي
ال ـق ـل ـعــة ال ـب ـي ـضــاء ب ـعــد  14م ـب ــاراة

فقط في منصبه بسبب سوء نتائج
ال ـفــريــق املـلـكــي وآخ ــره ــا الـخـســارة
امل ــذل ــة أمـ ــام غــري ـمــه بــرش ـلــونــة 5-1
فـ ــي ال ـل ـي ـغ ــا ،ع ـل ـم ــا ب ــأن ــه حـ ــل ه ــذا
ً
املـ ــوسـ ــم ب ـ ـ ــدال مـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي زي ــن
الدين زيــدان الــذي رحل بعدما قاد
الـفــريــق إل ــى ثــاثــة أل ـقــاب متتالية
في دوري األبـطــال .وقــاد ســوالري،
مـ ــدرب ف ــري ــق ال ــردي ــف «كــاس ـت ـيــا»،
ريــال حتى اآلن في مباراتني ،ففاز
فــي األول ــى عـلــى مليلية املـتــواضــع
في الكأس -4صـفــر ،ثم تخطى بلد
الــول ـيــد -2ص ـف ــر ف ــي ال ـ ـ ــدوري .لكن
قوانني االتحاد اإلسباني ال تسمح
لسوالري بالبقاء مدربًا موقتًا أكثر
م ــن  14ي ــوم ــا ،وتــال ـيــا يـتـعــن على
ريال تثبيته في منصبه أو التعاقد
مـ ــع م ـ ـ ــدرب آخـ ـ ــر بـ ـحـ ـل ــول االثـ ـن ــن
امل ـق ـبــل ،م ــا يـسـهــم ف ــي زي ـ ــادة حــدة
الـتـكـهـنــات ب ـشــأن املـ ــدرب الـجــديــد.
وم ــن األسـ ـم ــاء األخ ـ ــرى امل ـطــروحــة
فــي وســائــل اإلع ــام لـهــذا املنصب،
يـبـقــى اإلي ـطــالــي الـكـبـيــر أنـطــونـيــو
كونتي مرشحًا (على رغــم تقارير
تفيد بــأن املـفــاوضــات فشلت بينه
وب ــن ري ـ ــال) ،واإلس ـب ــان ــي روبــرتــو
مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.
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أفقيا
عاصمة عربية – بلدة لبنانية شمالية ساحلية –  -2زار األماكن املقدسة – جائزة
-1
ُ
عاملية تمنح ل ــأدب املـكـتــوب باللغة الفرنسية –  -3بطل أس ـطــوري فينيقي نقل
األبجدية الى اليونان – من الحبوب –  -4فاتح مغولي –  -5فاعل باألجرة – منطقة
جبلية على حدود أملانيا إحتلتها خالل الحرب العاملية الثانية ثم أجلي سكانها
األملان بعد نهاية الحرب –  -6للتعريف – هرب – عاصمة داكوتا الجنوبية –  -7أداة
أسطوانية متفجرة – مــاءة أو قلع السفينة –  -8مطار عسكري لبناني – ورك –
حرف نصب –  -9ماركة غاالت – قلق وحزن – بقرة وحشية –  -10مضيق بتشيلي
يفصل القارة األميركية عن أرض النار ويصل بني األطلسي والهادي

عموديًا

ّ
بقاعية بقضاء زحلة –  -2قبر – املجتمع من الشجر في مجرى املاء
 -1بلدة لبنانية
–  -3رماهم بالحجارة – دولة أفريقية –  -4ذئب باألجنبية –  -5أطهر وأزيل باملاء
األوساخ – نثر املاء – ضمير منفصل –  -6نور الكهرباء بالعامية – أصل البناء –
عاصمة أوروبية –  -7أرخبيل هندي في خليج البنغال –  -8طريق الى اليقني – صفة
وضجر –  -9كأس من املاء – للنداء – خاصتها وملكها –  -10أديب
الحمل – يئس
ِ
فرنسي راحل تخلى عن دعوته اإلكليريكية لينصرف الى دراســة اللغات السامية
وتاريخ الديانات زار لبنان وفلسطني

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

 -1ارفني رومل –  -2لواندا – ريش –  -3مندوسا –  -4تبوك – جور –  -5راقبه – بل –  -6يس
– و و و – أنا –  -7الباستيل –  -8آت – رخ – ُرح –  -9سرب – سيول –  -10سان مارينو

عموديًا
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مشاهير 3011

حلول الشبكة السابقة

 -1الفتريادس –  -2رو – باسل – رس –  -3فاروق – بابا –  -4ين – كبوات –  -5ندم – هوس – بم –
 -6رانج – وتر –  -7دود – يخسر –  -8مرور – ال – ي ي –  -9ليس – بن – رون –  -10شارل الحلو

حل الشبكة 3010

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ع ــازف بيانو فرنسي سويسري (ُ )1962-1877يـعــد مــن أهــم املوسيقيني
الكالسيكيني شهرة فــي بــدايــات الـقــرن العشرين .عشق موسيقى فاغنر
وقرر خوض تجربة قيادة األوركسترا
 = 4+5+3+8+10ادخــار املال ■  = 11+7+6+1بحيرة مصرية ■ = 2+10+9
صف من السيارات

حل الشبكة الماضية :قاسم سليماني

القضاء السويسري ،كما كشفت أن
أرنولد أبلغ إنفانتينو في نيسان/أبريل
 ،2016خالل تحقيقات سويسرية
بشأن توقيع االتحاد األوروبي
للعبة (ويفا) عقدًا حول حقوق ّ
البث
مع إحدى شركات «أوفشور» إثر
تسريبات عرفت حينها باسم «بنما
ليكس» (وثائق بنما) ،أنه قادر على
الطلب من السلطات املحلية إصدار
بيان «يشرح عدم وجود أي إجراء
ضدك».
ّ
وتولى إنفانتينو منصب األمني العام
لالتحاد األوروبي قبل انتخابه على
رأس االتحاد الدولي مطلع عام ،2016
في أعقاب سلسلة من الفضائح
التي ّ
هزت كرة القدم العامليةّ ،
وأدت
ّ
إلى اإلطاحة برؤوس كبيرة يتقدمها
الرئيس السابق للفيفا السويسري
جوزيف بالتر ،إضافة إلى الفرنسي
ميشال بالتيني.

