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رياضة

رياضة
ّ
ّ
ّ
الكرة اللبنانية أطلت المراهنات ّبرأسها مجددًا على كرة القدم اللبنانية .اختارت هذه المرة ساحتين جديدتين:
المرة كانت صارمةٌ .
النسائية .لكن المواجهة هذه ّ
ّ
طرد ومصادرة هواتف وتحقيق اتحادي.
الفوتسال والكرة
بين بيروت وبحمدون وسويسرا ،معركة جديدة تخوضها اللعبة في مواجهة «اآلفة األصعب»

ّ
محلية
أخبار
َّ
خطوتان موفقتان للنجمة
َ َ

خطت إدارة نادي النجمة خطوتني
َّ
موفقتني على الصعيد الفني .األولى
قضت بتعيني مدرب فريق الشباب وابن
النادي ،بالل فليفل ،مساعدًا للمدير
الفني موسى حجيج ،بعد استقالة املدرب
املساعد حسني حمدان .ورغم أن ابتعاد
حمدان ُي َع ّد خسارة للنجمة ،إال أن خيار
تعيني فليفل سيشكل تعويضًا ،نظرًا ملا
يتمتع به املدرب املساعد من خبرة.
الخطوة الثانية واألهم هي عودة املدرب
محمد إبراهيم إلى النادي ،وتسليمه
تدريب فريق الناشئني الذي ستبدأ بطولته
في السادس من الشهر املقبلُ .وي َع ّد
إبراهيم «قائد الجنود املجهولني» في
النادي على صعيد الفئات العمرية إلى
جانب فليفل ومدرب األشبال أمني عوالي.
فقد كانت لبصمات إبراهيم دورها في
السنوات املاضية على صعيد الفئات
العمرية في النجمة ،وبالتالي ستعطي
عودته زخمًا كبيرًا لهذا ّ
الخزان الرئيسي
من الالعبني.

مراهنات في مالعب الكرة

طريق «غير سالكة» بين بيروت وبحمدون وسويسرا
عبد القادر سعد

التصدي
االتحادي
األول كان في
مباراة ضمن
بطولة لبنان
لكرة الصاالت
(عدنان الحاج
علي)

عند الساعة الواحدة من ظهر أول من
أمــس السبت ،كــان فريقا زوق مصبح
واإلخاء األهلي عاليه يجريان حركات
ال ـت ـح ـم ـي ــة ،قـ ـب ــل مـ ـب ــاراتـ ـهـ ـم ــا ضـمــن
األس ـب ــوع الـثــانــي مــن دورة التصفية
ّ
النسائية فــي كرة
الــربــاعـ ّـيــة للبطولة
الـقــدم على ملعب بـحـمــدون .قبل ّهذا
ال ــوق ــت ب ـن ـحــو ن ـص ــف س ــاع ــة ،ت ـلــقــى
امل ــراق ــب ف ــي االتـ ـح ــاد ال ـل ـب ـنــانــي لـكــرة
القدم ومسؤول ملعب بحمدون سعيد
عـبــد ال ـخــالــق الـ ــذي ك ــان م ــوج ــودًا في
ً
ّ
صحية ،اتصاال إلبالغه
منزله لظروف

ب ــورود معلومات عــن وج ــود شخص
مــرت ـبــط ب ــأح ــد م ــواق ــع امل ــراه ـن ــات في
ملعب بـحـمــدون ،وأن امل ـبــاراة مدرجة
ّ
العاملية.
على أحد مواقع املراهنات
تـ ّ
ـوجــه عبد الخالق إلــى امللعب برفقة
ّ
أح ــد الـعـنــاصــر األم ـنــيــن ،حـيــث جــرى
وصودر هاتفه
التعامل مع الشخص،
ِ
ُ ّ
وس ــلـ ـم ــا الحـ ـق ــا ل ــات ـح ــاد
وه ــويـ ـت ــه،
اللبناني لكرة القدم.
لم تكن املرة األولى .قبلها بأسبوعني
كـ ـ ـ ــان امل ـ ـ ـسـ ـ ــرح فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـصـ ـ ــاالت،
وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا عـ ـل ــى مـ ـلـ ـع ــب الـ ـص ــداق ــة
ف ــي ل ـق ــاء ج ـمــع ن ـ ــادي  1875ال ـتــابــع
ل ـج ــام ـع ــة الـ ـق ــدي ــس ي ــوس ــف ون ـ ــادي

الجيش ضمن األسـبــوع التاسع من
دوري ال ـ ـصـ ــاالت .ف ــي هـ ــذه املـ ـب ــاراة
الـتــي كــانــت ُمــدرجــة أيـضــا عـلــى أحــد
ُ
ـدوب هذا
مــواقــع املــراه ـنــات ،ط ــرد مـنـ ُ
املــوقــع مــن مــدرجــات امل ـبــاراة وأخ ـ ِـرج
من امللعب ،وهذا أمر شاهده من كان
موجودًا ملشاهدة اللقاء .كانت لجنة
كـ ــرة الـ ـص ــاالت مـتـنـبـهــة لـلـمــوضــوع
بعد حــادثــة شهدتها مـبــاراة سابقة
ك ــان ــت ت ـج ـم ــع نـ ــاديـ ــي ب ـن ــك ب ـي ــروت
وطــراب ـلــس قـبــل أس ـب ــوع عـلــى ملعب
جــام ـعــة ال ـق ــدي ــس ي ــوس ــف .ف ــي هــذه
املباراة حصلت حادثة غريبة .كانت
النتيجة تشير إلــى تـقـ ّـدم فــريــق بنك

بـيــروت (ّ .)0-8
سجل فريق طرابلس
هدفه الوحيد في الثواني العشرين
األخ ـ ـيـ ــرة ،ف ــ«ان ـف ـج ــر» امل ـل ـعــب ومـعــه
املـ ــدرجـ ــات وال ـج ـم ـه ــور ،ك ـم ــا بـعــض
ال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـش ــاه ــدون
امل ـب ــاراة مــن عـلــى امل ــدرج ــات .الـفــرحــة
ّ
ليتبي
بهدف طرابلس كانت الفتة،
الحـقــا أن امل ـبــاراة كــانــت مــدرجــة على
مـ ــوقـ ــع مـ ــراه ـ ـنـ ــات عـ ــاملـ ــي وانـ ـتـ ـه ــاء
نتيجتها بتسجيل أكثر من ثمانية
أهـ ــداف كــانــت س ـت ـ ّ
ـدر أرب ــاح ــا كبيرة
على املراهنني.
ل ــم ت ـك ــن هـ ــذه امل ـ ـبـ ــاراة األول ـ ـ ــى ال ـتــي
ُت ـ َ
ـدرج على مــواقــع املــراه ـنــات .فاملرة
األولى كانت في لقاء زوق مصبح مع
فوجئت
اللويزة على ملعب األخـيــرِ .
لـ ـجـ ـن ــة ك ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـصـ ـ ــاالت بـ ـم ــا ح ـ ــدث،
وات ـ ـخـ ــذت ح ـي ـن ـهــا إج ـ ـ ـ ــراءات ب ـهــدف
ّ
الحد من هذا األمر ،والعمل على عدم
ـاالت
ت ـك ــراره ف ــي م ـبــاريــات ك ــرة ال ـ ُّصـ َ
ـخــذت
فــي لبنان .وبـعــد هــذا اللقاء اتـ ِ
سلسلة إجراءات بصورة غير معلنة،
ب ـهــدف حـمــايــة بـعــض األن ــدي ــة وعــدم
التأثير سلبًا بصورة اللعبة ،بحسب
ما تحدثت بعض املصادر.
ّ
تصدت اللجنة
في األسبوع التاسع،
ُ
لهذا األمــر أيضًا ،حيث طــرد مندوب
مـ ــوقـ ــع امل ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــات م ـ ــن املـ ـلـ ـع ــب ،مــا
أج ـبــر املــوقــع عـلــى سـحــب امل ـبــاراتــن
املدرجتني على صفحة املراهنات بني
نــاديــي الحرية صيدا والـلــويــزة على
ملعب الشويفات ،وجامعة القديس
يـ ــوسـ ــف م ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش عـ ـل ــى م ـل ـعــب
الـصــداقــة( .ال يـكــون إدراج املـبــاريــات
على مواقع املراهنات ّ
سرًا ،بل تظهر
أس ـ ـمـ ــاء ال ـ ـفـ ــرق وت ـف ــا ّص ـي ــل ال ــره ــان
بوضوح عند أي متصفح للموقع).
منذ ذلــك الـحــن لــم ُت ـ َ
ـدرج أي مـبــاراة
ف ــي دوري ال ـف ــوت ـس ــال ع ـل ــى م ــواق ــع
امل ــراه ـن ــات ،بـحـســب مــا أك ــدت بعض
الجهات .لكن يبدو أنه اختير مسرح
آخر .بطولة السيدات .هنا كان ّ
تحرك
االتحاد اللبناني سريعًا أيضًا ،فكان
الحسم فــي مـبــاراة ال ــزوق مــع اإلخــاء
األه ـلــي عــالـيــه .بـعــد م ـصــادرة هاتف
مـ ـن ــدوب م ــوق ــع امل ــراهـ ـن ــات وهــوي ـتــه
وتسليمهما لالتحاد ،حضر املندوب
الحقًا إلى مقر االتحاد حيث ُو ِّج َهت
األس ـئ ـلــة إل ـيــه ،ل ـلــوقــوف عـلــى جميع
التفاصيل واملعلومات.
مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن املـ ـعـ ـطـ ـي ــات ك ـش ـف ـهــا
امل ـنــدوب ،حيث تـبـ ّـن أنــه على عالقة
م ـبــاشــرة م ــع مــوقــع امل ــراه ـن ــات ال ــذي
يـ ـق ــع مـ ـ ـق ـ ـ ّـره ف ـ ــي سـ ــوي ـ ـسـ ــرا .ف ـخ ــال
امل ـب ــاراة وبـعــد م ـص ــادرة ال ـهــاتــف ،لم
ي ـن ـق ـطــع االت ـ ـصـ ــال م ــع امل ــوق ــع ال ــذي
ّ
استمر بإرسال األسئلة إلى املندوب،
للوقوف على تفاصيل اللقاء ،من دون
معرفة بتوقيفه ،وأصبح الهاتف في

ُ
أوقف مندوب شركة
في ملعب
مراهنات
ُ
بحمدون ،وسحب
هاتفه ّوهويته
الشخصية

عهدة االتـحــاد اللبناني لكرة القدم.
ت ـب ـ ّـن أن ال ــرق ــم س ــوي ـس ــري وان ـق ـطــع
االت ـ ـ ـصـ ـ ــال بـ ـع ــد أن أب ـ ـلـ ــغ امل ـ ـ ُسـ ــؤول
االتحادي املتصل بأن املندوب أوقف.
في هــذه اللحظة ُسحبت املـبــاراة من
على املــوقــع وانـقـطــع االت ـصــال ،وهو
ّ
األمر الذي أكد كل الشكوك.
ّ
فـ ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ،تـ ـب ــن أن امل ـ ـنـ ــدوب ال
عــاقــة لــه بلعبة كــرة الـقــدم ،وهــو من
ضمن مجموعة من املندوبني ملواقع
املـ ــراه ـ ـنـ ــات الـ ــذيـ ــن ي ـح ـص ـل ــون عـلــى
وظ ــائ ـف ـه ــم ،ب ـعــد ط ـلــب هـ ــذه امل ــواق ــع
مل ــوظ ـف ــن فـ ــي ب ـ ـلـ ــدان م ـخ ـت ـل ـفــة عـبــر
ُ
إع ــان ــات ت ـن ـشــر ف ــي أك ـثــر م ــن مــوقــع
ّ
عاملية.
إلكتروني ومــواقــع مراهنات
هي ليست املـبــاراة األولــى للمندوب.
فقبلها كــانــت هـنــاك مـبـ ُـاراتــان ضمن
الــدرجــة األولــى للرجال أدرجـتــا على
موقع املــراهـنــات وقــام املـنــدوب بنقل
تفاصيلها إلى املوقع حينها.
وب ـح ـس ــب ال ـت ـف ــاص ـي ــل ف ـ ــإن م ـن ــدوب
ال ـش ــرك ــة ي ـت ـقــاضــى م ـب ـلــغ  40ي ــورو
م ـقــابــل ك ــل مـ ـب ــاراة يـنـقـلـهــا ،بـمـعــدل
مباراتني شهريًاُ .
ويـحـ َّـول املبلغ ّإلى
حـ ـس ــاب م ـص ــرف ــي م ــن أوروبـ ـ ـ ـ ــا .ق ـلــة
املـ ـب ــاري ــات الـ ـت ــي ي ـغ ـط ـي ـهــا املـ ـن ــدوب
تـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــود ع ـ ـ ــدد آخ ـ ـ ــر مــن
املندوبني الذين جرى التعاقد معهم،
وهــم موزعون على مـ َّ
ـدرجــات مالعب
ك ــرة ال ـقــدم الـلـبـنــانـيــة ،وف ــي مختلف
ّ
الـ ـفـ ـئ ــات ،وه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ــر أكـ ـ ـ ــده بـعــض
الـ ـجـ ـه ــات ،ب ـع ــد تـ ـك ــرر ح ـ ـ ــوادث ط ــرد
مندوبني ينقلون تفاصيل املباريات
من على املدرجات.
ّ
م ــا ي ــؤك ــد ذلـ ــك ،م ــا ح ـصــل م ــع مــديــر
نــادي الصفاء يوسف بعلبكي .فقبل
ان ـطــاق تـمــاريــن فــريـقــه عـلــى ملعبه،
ك ــان ــت ه ـن ــاك م ـ ـبـ ــاراة ض ـم ــن بـطــولــة
الدرجة الثانية ،وكان فريق هومنتمن
طــرفــا فـيـهــا .خ ــال الـلـقــاء ك ــان هناك
أحد املتفرجني ينقل تفاصيل املباراة
من تسديدات ورميات تماس وركالت
حرة وركنيات بشكل واضح من على
املـ ـ ــدرج ،وي ـت ـح ـ ّـدث ب ـصــوت مـسـمــوع
ملــن هــم مــوجــودون .تدخل البعلبكي
وطلب توضيحًا من ّ املشجع ملا يقوم
به ،فكانت اإلجابة أنه مندوب لوكالة
فرنسية تدفع له راتبًا شهريًا بقيمة
ّ
 $400وت ـكــل ـفــه ن ـقــل وق ــائ ــع ع ــدد من
املباريات .لكن بعد الكثير من األخذ
ّ
والردّ ،
تبي أن الشخص املوجود كان
يعمل ألحد مواقع املراهنات العاملية
ايضًا.
وع ـ ـ ـ ــادة مـ ــا ي ــدخ ــل امل ـ ـنـ ــدوبـ ــون إل ــى
امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات كـ ـمـ ـشـ ـجـ ـع ــن ع ـ ــادي ـ ــن،
ويقومون بعملهم من على املدرجات،
بعد أن تكون املباراة قد أدرجت على
مواقع املــراهـنــات .وتؤكد مصادر أن
طرد املندوبني أو مصادرة هواتفهم
لبعض الــوقــت ،هــو أقـصــى مــا يمكن
القيام به اتحاديًا .فاالتحاد اللبناني
ال ي ـ ـحـ ــق لـ ـ ــه اس ـ ـت ـ ــدع ـ ــاء أش ـ ـخـ ــاص
واستجوابهم .حادثة بحمدون كانت
ً
استثناء ،حيث نجح فيها املسؤولون
م ــن ال ـح ـص ــول ع ـلــى ه ــوي ــة امل ـن ــدوب
وهاتفه ،ما أجبره على الحضور إلى
االت ـحــاد السـتــرجــاعـهـمــا ،وه ــو األمــر
الــذي أدى إلــى كشف املعلومات .لكن
هــذا ال يمكن أن يـحــدث دائ ـمــا .تأتي
هـ ــذه ال ـ ـحـ ــوادث ف ــي وقـ ــت جـ ــرى فيه
سابقًا الحديث عن مراهنات حصلت،
وأخرى تحصل في مختلف األلعاب،
بــانـتـظــار أن ي ـكــون ه ـنــاك قــوانــن أو
إجراءات واضحة حول هذا األمر.

9

ّ
وتستعد مدرجاته الستقبال املشجعني مرة جديدة .امللعب الذي وصل إلى حافة الزوال قبل أن ُيتخذ القرار بإعادة
يستعيد ملعب بيروت البلدي عافيته تدريجًا،
ابتداء من مرحلة إياب الدوري اللبناني لكرة القدم .ويأمل ّ
ً
القيمون على امللعب أن يكون أول نشاط يستقبله هو تدريبات
تأهيله ،سيكون قادرًا على استقبال املباريات
املنتخب بعد عودته من معسكر البحرين التحضيري لنهائيات بطولة آسيا ( .)2019لكن هذا األمر قد يواجه صعوبة من الناحية اللوجستية ،لحاجة العشب ملزيد
باق بكل ما يحمله من ذكريات( .عدنان الحاج علي)
من العناية قبل أن يصبح جاهزًا .لكن األمر األهم أن ملعب بيروت البلدي ٍ

موعد نهائي قريب

يترقب الجمهور اللبناني لكرة القدم
الالئحة النهائية التي سيقدمها املدير
الفني ملنتخب لبنان في كرة القدم
املونتينيغري ميودراغ رادولوفتيش،
والتي ستتضمن أسماء الالعبني الـ23
ّ
الذين سيمثلون لبنان في كأس آسيا في
اإلمارات ،بدءًا من الخامس من الشهر
املقبل .وسيكون موعد  26الجاري التاريخ
ُ
النهائي لتسليم الالئحة ،حيث ستختار
من ضمن الئحة تضم نحو
األسماء ُ
 32العبًا ق ِّد َمت سابقًا .وكان املدرب
«رادو» قد أعلن مرارًا أن تشكيلة املنتخب
ستضم أسماء من رافقوا املنتخب خالل
التصفيات ،وكان لهم الدور في إيصاله
أهم بطولة ّ
إلى ّ
قارية .وهذا األمر يعني
أن التشكيلة شبه محسومة ،مع إمكانية
على األكثر
املفاضلة بني ثالثة أسماء ّ
الختيار أحدهم ،إضافة إلى ترقب مدى
إصابة الحارس عباس حسن ،وإذا ما
كان سيحضر مع املنتخب في آسيا أو ال.
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من اإلصابة التي لحقت به في مباراة
فريقه العهد مع شباب الساحل ضمن
األسبوع التاسع من الدوري اللبناني.
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أفقيا
 -1آخــر ُمـلــوك مصر –  -2تعريب إلســم كــريــزوس آخــر مـلــوك ليديا إشتهر بعظم
ثروته وضرب به املثل – ُيستعمل في األسلحة الحربية –  -3قلب الثمرة – معركة
املسلمون على مشركي قريش – يهرب من املعتقل –  -4إحدى
شهيرة إنتصر فيها
ّ
القارات – مغارة لبنانية يتدفق منها نهر إبراهيم –  -5صوت الرصاص – للتفسير
– لإلستفهام –  -6الراغب في الوصول الى مركز رفيع –  -7بلدة لبنانية جنوبية
نهار وليل –  -8عطوف وغفور – من الحيوانات –  -9عسل –
بقضاء بنت جبيل –
ّ
افاميا مبعثرة –  -10مغنية إشتهرت بضرب العود عاشت في الحجاز وعاصرت
عمر بن أبي ربيعة

عموديًا

 -1خالف أكثر – السفلة من الناس –  -2عاصمة أميركية – من الحبوب –  -3طعم الحنظل
عائلة ممثلة ومغنية ومنتجة تلفزيونية
– نسبة الى مواطنة من منطقة روسية – ُ -4
وراقصة أميركية مشهورة من أصول التينية تعتبر من الشخصيات األميركية املهمة
ّ
ّ
البري – -7
– قل ماء الينبوع –  -5دولة أميركية – مصيبة وحلول الشر –  -6الحمام
ُ
مساحة – جبل يشرف على إهدن في شمال لبنان – نوتة موسيقية –  -8جنب
مقياس
ّ
املبلط بصفائح الحجارة ُ
ويستعمل للمشاة – أقــوال مأثورة بني الناس – -9
الطريق
أنباء عربية –  -10من املعالم األثرية الهامة في غرناطة إسبانيا
ضد خالفهم – وكالة ً
ُيعتبر تحفة رائعة ومثاال لجمال العمارة اإلسالمية في األندلس

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.
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ّ -1انجرليك – ما –  -2نيسان – سراب –  -3طب – اليمن –  -4واشنطن – ايا –  -5نلندا –
ّ
مدلل –  -6أوالدي –  -7الكزبرة – دو –  -8يال – ّ
الطري –  -10نزار ّقباني
هب – بوم –  -9دب –

عموديًا

1

6

7

4

5

9

3

2

8

5

3

8

6

7

2

4

9

1

9

4

2

3

8

1

6

7

5

6

2

3

7

4

5

8

1

9

4

9

5

2

1

8

7

6

3

7

8

1

9

3

6

5

4

2

8

5

6

1

2

4

9

3

7

3

1

4

8

9

7

2

5

6

2

7

9

5

6

3

1

8

4

مشاهير 3048

حلول الشبكة السابقة

 -1انطوني ايدن –  -2نيبال – ّزبال –  -3جس – شناكل –  -4راوندوز – شر –  -5لن – طالبه –
 -6ان – أرباب –  -7كسل – مدة – ال –  -8ريادي – بطن –  -9ماميل – دوري –  -10ابن الرومي

حل الشبكة 3047

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مخرج مصري بدأ حياته الفنية كمساعد مخرج مع يوسف شاهني وما
لبث ان أخرج أول أفالمه عام  1996بعنوان « يا دنيا يا غرامي «
ّ
 = 8+4+3+2خالف قديم ■  = 7+6+10يبيعه الجزار ■ 3+11+1+9+10+5
= رتبة عسكرية

حل الشبكة الماضية :ستيفن سبلبرغ

وأنهى حيدر تمارينه الفردية وفقًا
لتوصية طبيب املنتخب الدكتور ألفرد
خوري ،وسيلتحق بالتمارين الجماعية
بدءًا من اليوم .لكن هذا ال يعني أن حيدر
سيكون مشاركًا مع املنتخب في مباراته
الودية مع البحرين في  27الجاري ،وذلك
من أجل تعافيه تمامًا من اإلصابة بشكل
كامل.
ومن املفترض أن تكون املباراة الودية
خاتمة املعسكر اللبناني في املنامة ،حيث
تعود بعثة منتخب لبنان يوم الجمعة في
 28منه ،على أن يحصل الالعبون على يوم
راحة قبل أن تعود التدريبات في  30و31
الجاري ،ومن ثم في  2و 3كانون الثاني.
وتغادر البعثة اللبنانية إلى أبو ظبي في 4
منه ،لتكون حاضرة في حفل االفتتاح في
الخامس من كانون الثاني.

