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رياضة

الكرة اللبنانية

رياضة
ّ
سلويات

ُ
تعاود فرق الدوري اللبناني لكرة القدم نشاطها ُسريعًا بعد جولة دور الـ 16من مسابقة
كأس لبنان ،التي أقيمت في منتصف األسبوع .وتقام اليوم وغدًا مباريات األسبوع الثالث
عشر من الدوري والتي تتضمن أكثر من مواجهة صعبة ،مع عين على لقاء الصفاء
والنجمة من ناحيتي مكان الملعب والحضور الجماهيري

معسكر للبنان

مواجهات صعبة في الدوري

بعد انتهاء بطولة دبي لكرة السلة ،سيقيم
منتخب لبنان للعبة معسكرًا مغلقًا في تركيا
تحضيرًا للمرحلة األخيرة من تصفيات كأس
العالم ،حيث سيلعب مباراتني مع نيوزيلندا
وكوريا الجنوبية في  22و 24شباط/فبراير.
املعسكر
ومن املقرر أيضًا أن يلعب لبنان خالل
ّ
مباراتني وديتني مع منتخب اليابان لكرة السلة،
على أن ينتهي املعسكر ويعود ّ املنتخب إلى
لبنان في  19شباط .وتعتبر محطة تركيا ّ
مهمة
لكي يقف املدرب سلوبودان سوبوتيتش على
جاهزية الالعبني ،كون لبنان مطالبًا بالفوز
بمباراتيه على أرضه ،بعد ثالث خسارات
متتالية في التصفيات خالل املرحلتني
السابقتني.

العين على العهد ...ما هي أسباب التراجع؟
عبد القادر سعد
إذا ك ــان األسـ ـب ــوع ال ـثــالــث ع ـشــر من
الــدوري اللبناني لكرة القدم ينطلق
من البقاع بلقاء الشباب الغازية مع
مـضـيـفــه ال ـب ـقــاع ال ـي ــوم عـنــد الـســاعــة
ال ـثــان ـيــة وال ــرب ــع ع ـلــى مـلـعــب الـنـبــي
شـ ـي ــت ،فـ ـ ــإن األنـ ـ ـظ ـ ــار ت ـت ـج ــه مـلـعــب
ال ـ ـع ـ ـهـ ــد .لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى بـ ـع ــد ط ــول
غياب يعود العهد إلــى ملعبه حيث
يستضيف الراسينغ غدًا األحــد عند
ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة وال ـن ـص ــف ع ـص ـرًا.
العهد سيكون تحت مجهر كثيرين
ّ
سيقدمه الالعبون وكيف
ملعرفة مــا
س ـيــواج ـهــون ال ـفــريــق الــوح ـيــد ال ــذي
عــرقـلـهــم فــي مــرحـلــة ال ــذه ــاب .العهد
يـتـصـ ّـدر الـتــرتـيــب بــرصـيــد  34نقطة
مـ ــن أص ـ ــل  36م ـم ـك ـن ــة ،فـ ــي حـ ــن أن
الــراس ـي ـنــغ يـقـبــع ف ــي امل ــرك ــز م ــا قبل
األخـ ـي ــر بــرص ـيــد  8نـ ـق ــاط .يـعـنــي أن
«األصفر» فقد نقطتني فقط من تعادل
وحيد .هذا التعادل كان مع الراسينغ
تـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع الـ ـث ــان ــي مــن

انتقلت مباراة الصفاء
والنجمة الى ملعب طرابلس
اليوم عند الساعة الثانية والربع
الدوري حني تعادال ( )2-2على ملعب
جونيه .سيكون العهد تحت املراقبة
ب ـس ـبــب ال ـع ــرض ــن ال ـل ــذي ــن قــدمـهـمــا
ال ـفــريــق األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي .صـحـيـ ٌـح
أنــه فــاز على البقاع فــي األسـبــوع 12
وعـلــى شـبــاب الـســاحــل فــي دور ال ــ16
مــن ال ـ َك ــأس ،لكنهما فـ ــوزان صعبان
َ
مقنعني .منذ مباراة
وبعرضني غير
الـ ـعـ ـه ــد مـ ــع ال ـن ـج ـم ــة فـ ــي األس ـ ـبـ ــوع
العاشر مــن ال ــدوري والـتــي فــاز فيها
الفريق بثالثية نظيفة وعرض كبير،
تراجع أداء العهد .فاز على التضامن
صور ( )1-2في ختام الذهاب ومن ثم
على البقاع والساحل.
«األخبار» التقت املدير الفني للعهد
بــاســم مــرمــر ال ــذي تـحـ ّـدث عــن فريقه
ومدى رضاه عن األداء« ،وصلنا في
لقاء النجمة إلــى قمة أدائـنــا ،فحافز
امل ـب ــاراة مــوجــود فيها بعكس باقي
امل ـب ــاري ــات حـيــث تـعــانــي م ــن تحفيز
ال ــاعـ ـب ــن الـ ــذيـ ــن يـ ـشـ ـع ــرون ب ـف ــارق

ّ
ستلعب مباراة العهد والراسينغ على ملعب األول (عدنان الحاج علي)

املـسـتــوى عــن الـفــرق األخـ ــرى» ،يقول
م ــرم ــر حـ ــول ال ـ ـفـ ــارق ف ــي األداء بــن
مباراة النجمة وباقي املباريات« .في
بداية اإليــاب ،من الطبيعي أن يظهر
ال ـفــريــق بــال ـصــورة ال ـتــي ظـهــر فيها
أم ــام الـبـقــاع حــن يلعب عـلــى ملعب
كـمـلـعــب ص ـي ــدا بــأرض ـي ـتــه الـسـيـئــة.
ك ــان ــت ص ــدم ــة بــالـنـسـبــة إل ـي ـنــا حني

ش ــاه ــدن ــا أرضـ ـي ــة امل ـل ـعــب امل ـف ـتــرض
أن تـكــون جـيــدة بعد تــوقــف ألربعني
يــومــا .األرض أســوأ ّ
مما كانت عليه
وصـ ـلـ ـب ــة ج ـ ـ ـ ـدًا .ال ي ـم ـك ـن ــك ال ــرك ــض
عـلـيـهــا .وح ــن أل ـعــب عـلــى مـثــل هــذه
ّ
األرض ـيــة ال يمكن أن أفــكــر بأسباب
أخرى لــأداء املتوسط ،حتى لو كان
هناك أسباب أخــرى» ،يضيف مرمر.

«ال ـن ـج ـمــة ل ـع ـبــوا ع ـلــى امل ـل ـعــب عينه
بـعــدنــا بــأربــع وع ـشــريــن ســاعــة فهل
كـ ــان أداؤه ـ ـ ــم جـ ـيـ ـدًا؟» ي ـس ــأل مــرمــر.
وح ــن يـقــال لــه إن أداء الـنـجـمــة كــان
أف ـض ــل م ــن ال ـع ـه ــد ،ي ـج ـيــب« :أف ـضــل
م ــن ال ـع ـه ــد ل ـس ـبــب أن ال ــراس ـي ـن ــغ ال
يلعب مثل البقاع بخشونة وضغط.
ه ـ ــذه امل ــاع ــب ت ـس ــاع ــد الـ ـف ــرق ال ـتــي

ت ـل ـعــب ب ـخ ـش ــون ــة وال ـ ـتـ ــي هـ ــي أك ـثــر
قـســاوة بدليل إصــابــة العــب الفريق
بشعر فــي مشط قدمه
حسني الــزيــن
ٍ
مــن كــرتــن متشابهتني ،إضــافــة إلى
ت ـ ـعـ ـ ّـرض عـ ـل ــي حـ ــديـ ــد إلصـ ــابـ ــة فــي
أنفه» ،يشرح مرمر .هــذا ال يعني أن
أرضـيــة امللعب هــي السبب الوحيد،
فبرأي مرمر ،فترة التوقف الطويلة
ســاه ـمــت ف ــي ت ــراج ــع األداء إضــافــة
إلــى اإلره ــاق الــذي بــدا واضـحــا على
العبي املنتخب الذين عادوا مرهقني
جـدًا مــن كــأس آسـيــا .ولكن إذا كانت
أرضية ملعب صيدا لعبت دورًا في
أداء العهد أمــام البقاع ،فلماذا ّ
تكرر
السيناريو أمــام الساحل في الكأس
عـلــى ملعب جــونـيــه ،حـيــث األرضـيــة
االصطناعية جيدة؟
ي ـ ـقـ ــول م ـ ــرم ـ ــر« :ف ـ ـ ــي ل ـ ـقـ ــاء ال ـس ــاح ــل
اختلفت األمور من ناحية التغييرات
الـ ـت ــي ط ـ ـ ــرأت ع ـل ــى ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة .ه ــذا
الفريق لم يصل إلى مرحلة االنسجام
ل ـ ـعـ ــدم قـ ــدرت ـ ـنـ ــا عـ ـل ــى ال ـ ـث ـ ـبـ ــات ع ـلــى
تشكيلة واحـ ــدة مـنــذ ب ــداي ــة املــوســم.
الـسـبــب ه ــو اإلص ــاب ــات ال ـتــي تــاحــق
الفريق .قد تكون (الفائدة) الوحيدة
ّ
أننا لم نضطر بعد إلى وضع العبني
كـبــار خ ــارج الـ ــ ،18متجنبني املشاكل
هذا األمرّ .أما في
التي تنتج عن مثل ّ
ما تبقى فاإلصابات أثــرت على عدم
حـصــول تجانس ّ بسبب التغييرات.
َ
أض ــف إل ــى ذل ــك أن ـن ــا ل ــم ن ـت ـعــاط مع
مباراة الكأس مثل مباريات الــدوري.
ح ـيــث ل ــم ن ــدخ ــل ف ــي مـعـسـكــر عشية
املـبــاراة ولــم ننزل في ّ فندق .كما أننا
أب ـل ـغ ـنــا ال ــاع ـب ــن ب ــأن ـن ــا م ـس ـت ـعـ ّـدون
للعب  120دقيقة مع الساحل بشرط
ع ـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـعـ ـج ــال الـ ـ ـه ـ ــدف وإش ـ ـعـ ــار
ال ـخ ـصــم بــأن ـنــا مـسـتـعـجـلــون م ــا قد
ي ــدف ـع ــه إلـ ــى ال ـت ـق ــوق ــع ف ــي ال ـخ ـل ــف»،
ي ـج ـي ــب مـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب ف ــري ــق الـ ـعـ ـه ــد .وع ــن
املـ ـ ـب ـ ــاراة م ــع ال ــراس ـي ـن ــغ ي ـ ــرى مــرمــر
أن الـنـتـيـجــة مــع الـضـيــف فــي مرحلة
ّ
الذهاب ستشكل عنصرًا إيجابيًا في
تحفيز الــاعـبــن لـلـفــوز عـلــى الفريق
ال ــوح ـي ــد الـ ــذي عــرق ـل ـهــم .وع ــن سبب
إقامتها على ملعب العهد الذي يعتبر
صغيرًا بالنسبة إلى إمكانيات العهد
الـفـنـيــة فــي ظــل غ ـيــاب مـلـعــب املــديـنــة
الــريــاضـيــة ،يـقــول مــرمــر« :ب ــن صيدا
وملعب العهد اخترنا األخـيــر .هناك
ال يمكن أن تنقل كرتني متتاليتني».

مباريات الجولة
مباراة العهد والراسينغ ليست هي الوحيدة البارزة هذا األسبوع،
األنصار وضيفه طرابلس غدًا عند الساعة الرابعة على ملعب
فلقاء
ّ
جونيه ال يقل أهمية .األنصار الثالث برصيد  26نقطة يدخل املباراة
ً
لتحقيق أكثر من هدف .أوال إلحراز النقاط الثالث والبقاء منافسًا.
ثانيًا للمحافظة على الحالة التصاعدية الفنية بعد فوزين كبيرين
على الصفاء في األسبوع  12وعلى الشباب العربي في كأس لبنان.
ثالثًا للثأر من عرقلته ذهابًا أمام طرابلس تحديدًا ( ،)2-2وابتعاده
عــن املنافسة على الـلـقــب .أمــا طــرابـلــس فيبحث عــن نـقــاطّ املـبــاراة
التي ستساعده في مشوار الهروب من الهبوط حيث يحتل املركز
الثامن برصيد  11نقطة وبعيد بثالث نقاط عن الراسينغ الحادي
عشر .يغيب عن األنصار العبه حسام اللواتي بسبب اإليقاف ،وعن
طرابلس ويلسون أنــدوه للسبب عنيه .كما يلعب غدًا أيضًا اإلخاء

أعلن رئيس لجنة املنتخبات في كرة السلة اللبنانية غازي بستاني عن أسماء الالعبني الذين سيشاركون في تدريبات املنتخب التي ستنطلق بداية األسبوع املقبل.
والالعبون هم« ،علي مزهر ،جاد خليل ،دانيال فارس ،آتر ماجوك ،عزيز عبداملسيح ،علي منصور (الصورة) ،جو أبي خرس ،إدوارد بشاره ،غابريال صليبي ،جيمي سالم ،أحمد
ّ
سبيتي ،جورج بيروتي وغابي سماحة» .وأكد بستاني أن العب نادي الشانفيل أحمد إبراهيم ،سيكون ضمن املدعوين للمشاركة في تدريبات املنتخب ،ولكنه سيغيب
لبضعة ّأيام بداعي السفر إلى الواليات املتحدة األميركية .أما الالعبون اآلخرون فسيلتحقون باملنتخب بعد االنتهاء من بطولة دبي( .سركيس يرتسيان)
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لقاءات األندية اللبنانية

انطلقت باألمس مباريات دورة دبي لكرة السلة
التي يشارك فيها في هذه النسخة ثالثة أندية
لبنانية هي الرياضي ـ بيروت ،هومنتمن ـ
بيروت ونادي بيروت فرست كلوب من أصل
ّ
اللبنانية تنطلق اليوم
 10أندية .مباريات األندية
بلقاء هومنتمن مع نادي الجامعة األميركية
في دبي ( 13:00بتوقيت بيروت) ،واملباراة
الثانية ستجمع نادي بيروت مع نادي النفط
العراقي (الساعة ّ ،)15:00أما املواجهة الثالثة
واألخيرة فستكون بني الرياضي ونادي
سال املغربي (الساعة  .)19:00وتستكمل
املباريات يوم األحد ،فيلتقي نادي بيروت مع
سال املغربي (الساعة  )15:00والرياضي
مع منتخب األردن (الساعة  )17:00واملباراة
األخيرة تجمع بني هومنتمن ومايتي سبورت
ّ
تستمر املباريات بداية
الفيليبيني (.)19:00
األسبوع املقبل ،فيلتقي يوم االثنني الرياضي
مع النفط العراقي (الساعة  )17:00ونادي
بيروت مع منتخب األردن (الساعة .)19:00
ويوم الثالثاء في الخامس من شباط/فبراير
ستكون هناك مباراة واحدة لألندية اللبنانية،
حني يلتقي هومنتمن مع منتخب اإلماراتّ .أما
ختام املرحلة األولى فسيكون يوم األربعاء في
ّ
لبنانية
السادس من شباط ،بمباراتني ،األولى
خالصة بني الرياضي ـ بيروت ونادي بيروت
(الساعة  )17:00والثانية بني هومنتمن ونادي
الوحدة السوري (الساعة .)19:00
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أفقيا
 -1شخصية دينية رفيعة –  -2قلعة فلسطينية على ساحل البحر األبيض املتوسط –
أرض –  -3أط ــول أنـهــر فرنسا يغطي حــوضــه خمس مساحة الـبــاد – أح ــرف متشابهة
–  -4آثار فرعونية كناية عن عواميد حجرية طويلة – صفة مكان مجدب –  -5فك العقدة
ْ
الثورين – أنا باألجنبية –  -6يستخرج من الشمندر – كأس
– خشبة معترضة في عنق
ماء – شركة نفط عاملية –  -7خالف لياليهم –  -8بلدة لبنانية بقضاء البترون تشتهر
ّ
املعمرة – جرى وتدفق املاء –  -9تصغير كلمة جنب – دمع يغمر العني
بأشجار الزيتون
ّ
ّ
وال يسيل –  -10شاعر فرنسي راحل من مؤسسي حلقة الثريا ومن رواد النهضة األدبية

عموديًا
األهلي عاليه صاحب املركز الرابع برصيد عشرين نقطة مع ضيفه
شباب الساحل السابع بـ 12نقطة على ملعب بحمدون عند الساعة
الثانية والــربــع .ويلعب فــي التوقيت عينه الـســام زغــرتــا صاحب
املركز التاسع بـ 11نقطة مع ضيفه التضامن صور السادس بـ 13
نقطة على ملعب املرداشية .ويفتقد السالم لحارسه مصطفى مطر
وزميله إدمون شحادة بسبب اإليقاف.
وتقام اليوم مباراتان ،فيلعب البقاع األخير بست نقاط مع ضيفه
الشباب الغازية الخامس ب ــ 15نقطة على ملعب النبي شيت عند
الساعة الثانية والــربــع ،مع غياب العــب الغازية جــان كيكي بسبب
اإليـقــاف .كما يلعب الصفاء العاشر برصيد  11نقطة مع ضيفه
النجمة الثاني بــ 29نقطة على ملعب طرابلس عند الساعة الثانية
والربع.
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األلوان
 -1منطقة معروفة في طرابلس شمالي لبنان – بئر عميقة –  -2أرجوك – من ُ
–  -3مؤذن الرسول كان من السابقني األولني الى اإلسالم – بلدة بقاعية إليها نفيت
يمر –  -5خنزير ّ
حكومة إستقالل لبنان –  -4دولة آسيوية – ّ
بري – موقع أثري في
غواتيماال كناية عن هيكل رائع على شكل هرم وربما املوقع كان عاصمة حضارة مايا
–  -6عائلة حــارس مرمى أرجنتيني –  -7شهر هجري – بواسطته – مــأوى الدجاج
–  -8إشعال النار – صفة من جـ ّـرب األمــور –  -9ملعب املدرسة – أحــرف متشابهة –
 -10فنانة مسرحية لبنانية مشهورة أسست مع مجموعة من الفنانني اللبنانيني
محترف بيروت للمسرح

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

 -1قطر – طرابلس –  -2يافا – كوستو –  -3سو – باولي –  -4بوبانة – ولس –  -5نس – لي – كنار
–  -6مانوس – با –  -7رياش – البا –  -8يفك – ين – يمن –  -9حرامي – كربس –  -10موريس عواد

عموديًا
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مشاهير 3079

حلول الشبكة السابقة

 -1قيس بن ذريح –  -2طاووس – يفرم –  -3رف – ماكاو –  -4اباالش – مر –  -5أنني – ي ي ي – -6
ركوة – وان –  -7أول – كسل – كع –  -8بسيون – بيرو –  -9لت – ال بامبا –  -10سويسرا – ّ
نسد

حل الشبكة 3078

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فيلسوف وكيميائي وفيزيائي وعالم دين توحيدي بريطاني ( )1804-1733يحمل
الجنسية األميركيةُ .ينسب إليه إكتشاف األوكسيجني وظاهرة تنفس النباتات
 = 6+7+4+3خــاف شهيق ■  = 2+9+2+8+11+10عاصمتها ماسيرو ■ = 5+1
بئر عميقة

حل الشبكة الماضية :لويس المعلوف

يشارك نادي ّجمعية سال املغربي في بطولة
ّ
يضم
وهو
دبي لكرة السلة بـ«القوة الضاربة»ّ ،
نصف العبي منتخب املغرب لكرة السلة وهم،
زكريا املصباحي ،محمد شوعة ،سفيان كوردو،
عبد الرحيم نجاح ،عبد الحكيم زويتا وياسني
املحسيني ،إضافة إلى العبني أجانب هم،
األميركي واين أرنولد (193سنتم) واألميركي
برندون وود ( 188سنتم) .وهناك أيضًا مايتي
الفيليبيني الذي يضم ثالثة العبني أجانب على
عال ،هم األميركي جاستني برونلي
مستوى ٍ
( 197سنتم) واألميركي راندولف موريس
( 211سنتم) واألميركي املخضرم المار أوروك
( 208سنتم) وهو العب سابق ّفي منتخب
الواليات املتحدة األميركية لكرة السلةّ .أما نادي
العبني أساسيني يلعبون
النفط العراقي فيضم ّ
َّ
السلة ،مع َ
أجنبيني
العبني
ملنتخب العراق لكرة
هما األميركي تايلو تايلور ( 191سنتم)،
واألميركي شارلي ويستبروك (193سنتم).
ّ
املتوقع أن ّ
تقدم هذه األندية مستوى ّ
جيدًا
ومن
في هذه البطولة ،والتي تلجأ فيها عادة بعض
األندية لتجربة الالعبني.

