10

األربعاء  4أيلول  2019العدد 3847

األربعاء  4أيلول  2019العدد 3847

رياضة

الكرة األوروبية

رياضة
أخيرًا ،أسدل الستار فجر أمس الثالثاء عن أحد أهم وأبرز أسواق االنتقاالت في العالم ،الـ«ميركاتو األوروبي الصيفي» .كما اعتاد المتابعون
دائمًا ،هنالك أندية أوروبية تكون على رأس الهرم ،وأخرى منها تقبع في القاع .لذا ،يمكن وضع بعض النقاط على الحروف ،ومعرفة
من هي األندية التي خرجت من هذا «الميركاتو» بطريقة محترفة إذا صح التعبير ،وفازت بلقب «الميركاتو األفضل» بين األندية األوروبية.
وعلى الجهة المقابلة ،ال بد من وجود فرق أوروبية فازت بلقب آخر أيضًا ،والذي يعرف بالـ«الميركاتو األسوأ» في أوروبا

ال انتقاالت بعد اليوم

خاسرون ورابحون في «الميركاتو الصيفي»
حسن رمضان
بعد مضي الجولتني األولــى والثانية
مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،ق ـ ـ ـ ّـدم نـ ــادي
إن ـتــر م ـيــانــو نـفـســه م ــن ج ــدي ــد ،على
أن ــه أح ــد أب ــرز املـنــافـســن ه ــذه السنة
ع ـلــى ل ـقــب ال ـ ـ ــدوري امل ـح ـل ــي .ال يمكن
ألي م ــن أن ــدي ــة أوروب ـ ــا ال ـحــال ـيــة ،من
مـنــافـســة «امل ـيــركــاتــو» ال ــذي قــامــت به
إدارة «النيراتزوري» مع بداية املوسم
ال ـج ــدي ــد .ص ـف ـقــات م ـت ــوازن ــة ومـفـيــدة
لـ ـلـ ـف ــري ــق ،وق ـ ـبـ ــل ك ـ ــل ش ـ ـ ـ ــيء ،م ـف ـي ــدة
ألفـ ـك ــار املـ ـ ــدرب اإليـ ـط ــال ــي أن ـطــون ـيــو
ك ــون ـت ــي .األخـ ـي ــر ،ب ـحــد ذاتـ ـ ــه ،يعتبر
الـصـفـقــة األه ــم إلدارة إنـتــر ومــديــرهــا
ال ــري ــاض ــي جــوس ـي ـبــي م ــاروت ــا ،نـظـرًا
إل ــى الـشـخـصـيــة املـمـيــزة ال ـتــي يتمتع
بها كونتي وقــدرتــه على اإلب ــداع رغم
تواضع بعض األسماء في تشكيلته.
سـتـيـفــانــو س ـن ـســي ،ن ـي ـكــولــو ب ــاري ــا،
دي ـي ـغ ــو غـ ــوديـ ــن ،رومـ ـيـ ـل ــو ل ــوك ــاك ــو،
أل ـك ـس ـي ــس س ــانـ ـشـ ـي ــز ،كــري ـس ـت ـيــانــو
ب ـ ـيـ ــراغـ ــي وف ــالـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــو الزارو .هــو
باختصار ،ســوق االنـتـقــاالت األفضل
ف ـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا مـ ـن ــاصـ ـف ــة م ـ ــع ال ـف ــري ــق
امل ـ ــدري ـ ــدي أت ـل ـت ـي ـك ــو .أس ـ ـمـ ــاء ك ـث ـيــرة
وف ــي مــراكــز عــديــدة ،وفـيـهــا خليط ما
بــن ال ـخ ـبــرة وال ـش ـبــاب .خـلــف اإلن ـتــر،
يــأتــي ن ــادي أتلتيكو م ــدري ــد ،ال ـنــادي
الـ ـث ــان ــي فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة اإلس ـب ــان ـي ــة،
ال ـ ـ ــذي ط ـغ ــى «ال ـ ـن ـ ـشـ ــاط» ع ـل ــى س ــوق
انتقاالته الصيفي .كان السؤال ،كيف
يمكن إلدارة فــريــق أن تـعـ ّـوض رحيل
اف ـضــل الع ــب ف ــي ال ـفــريــق؟ واملـقـصــود
هـ ـن ــا الـ ـف ــرنـ ـس ــي أن ـ ـط ـ ــوان غ ــري ــزم ــان
الع ــب بــرشـلــونــة الـحــالــي .ولـكــن إدارة
نـ ـ ــادي «ال ـ ــروخ ـ ــي ب ــانـ ـك ــوس» كــانــت
جاهزة وبـقــوة ،وتعاقدت مع املوهبة
البرتغالية جواو فيليكس من بنفيكا

ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ب ـم ـب ـلــغ وص ـ ــل إل ـ ــى 136
مليون دوالر .صحيح أن الــرقــم كبير
جـدًا ،خصوصًا أن الالعب لم يتجاوز
ّ
ال ـ ــ 19مــن ع ـمــره ب ـعــد ،إال أن فيليكس
ومـ ــا ي ـق ـ ّـدم ــه الـ ـي ــوم م ــع أت ـل ـت ـي ـكــو فــي
الــدوري ،يعطي املتابعني والجماهير
فكرة عن مدى ّ
قوة هذا الشاب الصغير
ّ
الذي لديه الكثير ليقدمه في املستقبل
ال ـق ــري ــب .ت ـع ــاق ــدات أخـ ــرى ع ـلــى غ ــرار
ال ـظ ـه ـيــر ال ـب ــرازي ـل ــي ل ـ ـ ــودي ،الـظـهـيــر
األي ـمــن اإلنـكـلـيــزي ك ـيــران تــريـبـيــر من
تــوتـنـهــام الـلـنــدنــي ،املــدافــع اإلسـبــانــي
هيرموسو مــن إسبانيول االسباني،
العب خط الوسط اإلسباني ماركوس
لورنتي من ريــال مدريد ،وغيرها من
الـصـفـقــات ال ـج ـيــدة لـلـفــريــق .أتلتيكو
مــدريــد أق ــدم عـلــى بـيــع الع ــب االرت ـكــاز
اإلس ـبــانــي رودريـ ـغ ــو إل ــى مانشستر
سيتي اإلنـكـلـيــزي فــي صفقة وصلت
قيمتها إلــى  70مليون ي ــورو .مقارنة
بــالــاعـبــن الــذيــن خــرجــوا مــن الـنــادي
املـ ــدريـ ــدي ،وال ــاع ـب ــن ال ــذي ــن ارت ـ ــدوا
قميص الفريق اليوم ،يمكن القول إن
الـ«أتليتي» مـ ّـر بــإحــدى أفضل فترات
االنتقاالت في تاريخه الحديث.

السوق األضعف

بــالـنـسـبــة إل ــى األن ــدي ــة ال ـت ــي قـ ّـدمــت
واحـ ــدة مــن أس ــوأ نــوافــذ االن ـت ـقــاالت
ال ـص ـي ـف ـيــة ،فـ ــإن الـ ـن ــادي اإلن ـك ـل ـيــزي
مانشستر يونايتد يأتي على رأس
الـ ـق ــائـ ـم ــة .األخ ـ ـيـ ــر ،اسـ ـتـ ـق ــدم بـعــض
الــاعـبــن الـجـيــديــن ،مــن بينهم وان
بـيـســاكــا ،الظهير األي ـمــن اإلنكليزي
املـمـيــز مــن كــريـسـتــال بـ ــاالس ،هــاري
ماغواير ،الــذي بــات أغلى مدافع في
تاريخ الكرة قادمًا من ليستر سيتي
بمبلغ وص ــل إل ــى  97مـلـيــون دوالر،
ودان ـي ـيــل جــامـيــس ال ـشــاب الــويـلــزي

أغلى الالعبين في الدوريات األوروبية األربعة الكبرى بالدوالر األميركي
الدوري اإلسباني :جــواو فيليكس (أتلتيكو مدريد-
 137م ـل ـي ــونــا) ،انـ ـط ــوان غ ــري ــزم ــان (ب ــرش ـل ــون ــة130 -
مـلـيــونــا) ،إيــديــن ه ــازار (ري ــال مــدريــد 107 -مــايــن)،
فرنكي دي يونغ (برشلونة 79 -مليونًا) ،لوكا يوفتش
(ريال مدريد 70 -مليونًا).
الدوري اإلنكليزي :هاري ماغواير (مان يونايتد97 -
مليونًا) ،نيكوالس بيبي (آرسنال 87 -مليونًا) ،رودريغو
(مان سيتي 75 -مليونًا) ،جواو كانسيلو (مان سيتي-
 72مليونًا) ،تانغاي ندومبيليه (توتنهام 67 -مليونًا).

يعتبر بول بوغبا ونيمار أبرز
الخاسرين بعد نهاية
الميركاتو الصيفي
الصغير الذي أتى من سوانزي سيتي.
ت ـعــاقــدات «م ـمـ ّـيــزة» دفــاع ـيــا ،قابلها
«عقم» في التعاقدات الهجومية .مع
رحـيــل كــل مــن املهاجمني البلجيكي
روم ـ ـيـ ـلـ ــو لـ ــوكـ ــاكـ ــو وال ـت ـش ـي ـل ـي ــان ــي
ألكسيس سانشيز ،أصبح االعتماد
األول فــي «اليونايتد» على الثالثي
م ـ ـ ــارك ـ ـ ــوس راشـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــورد ،وأن ـ ـتـ ــونـ ــي
مارسيال وجيسي لينغارد ،الثالثي
ال ــذي لــن يـحـقــق لـســولـشــايــر بطولة
الـ«بريمرليغ» بطبيعة الحال .ربما
يشكل جواو
فيليكس إضافة يـعـتـبــر سـ ــوق ان ـت ـق ــاالت الـيــونــايـتــد
كبيرة
لألتليتي ه ــو األس ـ ــوأ ب ــن األن ــدي ــة األوروبـ ـي ــة
(باتريسيا دي
الـكـبــرى ،نـظـرًا إلــى تــذبــذب املستوى
ميلو موريرا ـ
أ ف ب)

الدوري اإليطالي :روميلو لوكاكو (إنتر ميالنو84 -
مليونًا) ،ماتياس دي ليخت (يوفنتوس 82 -مليونًا)،
هيرفينغ لوزانو (نابولي 41 -مليونًا) ،دانيلو (يوفنتوس
 39مليونًا) ،كوستاس مانوالس (نابولي 39 -مليونًا).
الدوري األلماني :لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونيخ-
 82مـلـيــونــا) ،مــاتــس هاملز (دورت ـمــونــد 41 -مليونًا)،
بـنـجــامــان بــافــار (بــاي ــرن مـيــونـيــخ 38 -مـلـيــونــا) ،كريم
دم ــرب ــاي (ل ـي ـفــركــوزن 34 -م ـل ـيــونــا) ،أدي ـم ــوال لــوكـمــان
(اليبزغ 27 -مليونًا).

واألداء اللذين انعكسا على النتائج
في املباريات األولى من الدوري.
في ّكل فترة لالنتقاالت ،هناك بعض
املـ ـل ــف ــات دائـ ـم ــا م ــا ت ـف ـتــح ،وفـ ــي ه ــذا
الـصـيــف ب ــرز مـلــف الـنـجــم الـبــرازيـلــي
ن ـي ـم ــار فـ ــي بـ ــاريـ ــس س ـ ــان ج ـي ــرم ــان
والفرنسي بول بوغبا في مانشستر
يــونــاي ـتــد .األخ ـي ــر ،وب ـعــد الـكـثـيــر من
األخ ـ ـبـ ــار ال ـت ــي رب ـط ــت اس ـم ــه ب ــري ــال
مدريد اإلسباني ،ها هو اليوم ال يزال
مــداف ـعــا ع ــن ألـ ــوان فــريـقــه الـيــونــايـتــد
ب ـعــد أن أغ ـل ــق س ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت .ما
أق ــدم عليه بــوغـبــا خ ــال ه ــذا الـســوق
ً
ليس عمال احترافيًا أب ـدًا ،فناديه لم
يــدخــل فــي أي مـفــاوضــات مــع الـنــادي
امللكي ،رغــم ذلــك ،استمر ببعض من
حــركــات «الـتـمـ ّـرد» على إدارة النادي
ً
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،آم ـ ــا ف ــي أن يـنـتـهــي به
امل ـط ــاف مــرتــديــا أل ـ ــوان «املـيــريـنـغــي»
ف ــي م ــدري ــد ،ول ـك ــن هـ ــذا ل ــم يـحـصــل،

وه ــو ال ـيــوم ال ـخــاســر األك ـب ــر ،خاصة
اذا اسـتـمــر مـسـتــواه فــي ال ـتــراجــع .ما
حدث مع بول بوغبا ال يمكن مقارنته
بما حصل مع البرازيلي نيمار خالل
الفترة عينها .ابــن ال ــ 27عامًا ،لم يزر
تدريبات النادي الباريسي سوى في
بعض املناسبات املتباعدة خالل فترة
االنتقاالت ،وهذا ّ
يعبر عن مدى «عدم
اح ـت ــراف ـي ــة» ه ــذا ال ـب ــرازي ـل ــي .نـيـمــار،
وم ـ ــع م ـض ــي  4جـ ـ ــوالت ف ــي الـ ـ ــدوري
الـفــرنـســي حـتــى اآلن ،لــم يـسـتــدع من
قبل امل ــدرب األملــانــي تــومــاس توخيل
إلــى أي مــن املـبــاريــات املحلية .نيمار
في النهاية لم يحصل على ما أراده،
بــرش ـلــونــة أص ـب ــح م ــن امل ــاض ــي اآلن،
وربما ،العبون كنيمار وبوغبا البد
من التعامل معهم بهذه الطريقة من
ق ـبــل إدارات ف ــرق ـه ــم ،ن ـظ ـرًا إل ــى عــدم
احترامهم ألنديتهم وجمهورهم وكل
من سار خلفهم.
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فــوز شــاق حققه املنتخب األميركي
لـ ـك ــرة ال ـس ـل ــة ع ـل ــى حـ ـس ــاب ن ـظ ـيــره
ال ـتــركــي ض ـمــن ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة من
مـ ـن ــافـ ـس ــات املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـخ ــام ـس ــة
لبطولة العالم لكرة السلة املقامة في
ال ـصــن .امل ـب ــاراة لــم تـنـتــهِ فــي وقتها
األصلي ،فذهب املنتخبان الى شوط
إض ــاف ــي ت ـم ـكــن خ ــال ــه االم ـيــرك ـيــون
مــن حسم امل ـبــاراة بنتيجة (.)92-93
األش ــواط ()19-18( )21-21( )41-26
( .)11-12( ،)20-16وأضــاع املنتخب
التركي فرصة تحقيق فوز تاريخي
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب امل ـن ـت ـخ ــب األمـ ـي ــرك ــي
ب ـع ــدم ــا أض ـ ـ ــاع  4رم ـ ـيـ ــات ح ـ ــرة فــي
الثواني الست األخـيــرة ،عندما كان
متقدمًا بفارق نقطة ( .)92-91حتى
إن األت ـ ـ ـ ــراك أضـ ــاعـ ــوا ف ــرص ــة حـســم
ال ـل ـق ــاء ف ــي ال ــوق ــت األصـ ـل ــي عـنــدمــا
ك ـ ــان ـ ــوا م ـت ـق ــدم ــن بـ ـ ـف ـ ــارق نـقـطـتــن
( ،)79-81لكن الــدفــاع التركي ارتكب
خطأ قبل جزء من الثانية من نهاية
املباراة ،ليحصل املنتخب االميركي
على ثــاث رميات حــرة ،سجل منها
اث ـ ـن ـ ـتـ ــن .وبـ ـلـ ـغ ــت نـ ـسـ ـب ــة ت ـس ـج ـيــل
امل ـن ـت ـخــب األمـ ـي ــرك ــي ع ــن الـنـقـطـتــن
 ،%35وع ــن ال ـثــاث ن ـقــاط  .%35أمــا
املـنـتـخــب ال ـتــركــي ،فـقــد بـلـغــت نسبة
تسجيله عــن الـنـقـطـتــن  ،%48وعــن
الثالث نقاط .%36
ومن جهته ،حقق املنتخب األسترالي
فـ ـ ـ ــوزًا م ـه ـم ــا عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ن ـظ ـي ــره
ال ـس ـن ـغ ــال ــي ( )68-81فـ ــي ال ـج ــول ــة
ال ـثــان ـيــة م ــن م ـنــاف ـســات «مـجـمــوعــة
املـ ـ ــوت» ال ـث ــام ـن ــة .وت ــدي ــن أس ـتــرال ـيــا
بـ ـ ـف ـ ــوزه ـ ــا إلـ ـ ـ ــى جـ ـ ـن ـ ــاح ي ـ ــوت ـ ــا جـ ــاز
األميركي جو إينغلز الذي كان على
ب ـع ــد ت ـم ــري ــرة ح ــاس ـم ــة م ــن تـحـقـيــق
إنجاز تاريخي يتمثل بـ«تريبل دبل»
هي األولى في تاريخ البطولة ،بعدما
س ـج ــل  17ن ـق ـطــة م ــع  10م ـتــاب ـعــات
و 9تمريرات حاسمة .وأضــاف نجم
سان أنتونيو سبيرز باتي ميلز 22
نـقـطــة ،بينها  12فــي الــربــع الـثــالــث.
وهو الفوز الثاني في مونديال 2019
ألستراليا املرشحة بقوة لوضع ّ
حد
لهيمنة الــواليــات املتحدة على لقب
البطولة العاملية ،بعدما حققت فوزًا
تــاري ـخ ـيــا ع ـلــى األخـ ـي ــرة ف ــي م ـبــاراة
ودي ــة اسـتـعــدادًا للمونديال .وفــازت
أس ـتــرال ـيــا ف ــي ال ـجــولــة األول ـ ــى على
ّ
األمرين
كندا ( ،)92-108لكنها عانت
أمام السنغال لتحقيق الفوز الثاني،
راف ـع ــة رص ـيــدهــا إل ــى  4ن ـق ــاط .وفــي
املجموعة ذاتها فازت ليتوانيا على
كندا ( ،)69-92وضمنت تأهلها مع
أستراليا الى الدور الثاني.
ّ
وتعد أستراليا مع صربيا واليونان
وإسبانيا وفرنسا ضمن املرشحني
النتزاع اللقب من املنتخب األميركي
امل ـف ـت ـقــد ل ـل ـعــديــد م ــن نـ ـج ــوم دوري
امل ـح ـتــرفــن .وع ـلــى رغ ــم أن املنتخب
األس ـ ـ ـتـ ـ ــرالـ ـ ــي يـ ـ ـع ـ ـ ّـد مـ ـ ــن امل ــرشـ ـح ــن
ل ـل ـت ـتــويــج بــال ـل ـقــب هـ ــذا الـ ـع ــام ،لكن
ال ـتــاريــخ ي ـصـ ّـب فــي عـكــس مــا يــأمــل،
ّ
إذ لم يسبق ألستراليا تخطي عتبة
ال ــدور ربــع النهائي فــي  11مشاركة
ســابـقــة فــي مــونــديــال الـسـلــة .وتــأمــل
أسـتــرالـيــا حجز بطاقتها إلــى دورة
األل ـعــاب األوملـبـيــة فــي الـيــابــان العام
املقبل ،حيث يضمن أصحاب املراكز
الـسـبـعــة األولـ ــى ف ــي نـهــائـيــات كــأس
العالم لكرة السلة ،وجودهم في بالد
الساموراي.
ول ــم يـظـهــر املـنـتـخــب األس ـتــرالــي في
مستواه الجيد ،وحسم الشوط األول
بصعوبة بفارق ثالث نقاط (،)33-36
قبل أن ينتفض في الثاني ،وتحديدًا
الــربــع الثالث الــذي شهد تألق ميلز
( ،)17-24قبل أن يحسم األخير (-21
.)18
ووص ـ ـ ــف م ـ ـ ــدرب أسـ ـت ــرالـ ـي ــا أنـ ـ ــدري
لـيـمــانـيــس ال ـس ـن ـغــال ب ــأن ــه «أط ـ ــول»
فــريــق واجـهــه ،معتبرًا أن «السنغال

تـ ـط ــرح ب ـع ــض ال ـت ـح ــدي ــات ال ـف ــري ــدة
ّ
وتعرض نجم
بطول قامة العبيها».
أس ـت ــرال ـي ــا وف ــري ــق غ ــول ــدن سـتــايــت
ووري ـ ـ ــرز األم ـي ــرك ــي أنـ ـ ــدرو بــوغــوت
ل ـ ـص ـ ـفـ ــارات االس ـ ـت ـ ـه ـ ـجـ ــان م ـ ــن ق ـبــل
الـجـمــاهـيــر املـحـلـيــة ف ــي دون ـغ ـقــوان.
وكـ ــان ال ــاع ــب ال ـبــالــغ م ــن الـعـمــر 34
عامًا هدفًا لألمر ذاتــه خــال املباراة

ال ـثــانــي ب ـفــوزهــا عـلــى ال ـيــابــان (-89
 )76مـ ـع ـ ّـوض ــة خ ـس ــارت ـه ــا امل ـ ـبـ ــاراة
األولى أمام الواليات املتحدة ،ضمن
الخامسة.
املجموعة
ّ
ومـ ــن ج ـه ـت ـهــا ،حــق ـقــت فــرن ـســا ف ــوزًا
مريحا على املنتخب األردن ــي الذي
ّ
ودع ال ـب ـطــولــة بـنـتـيـجــة (،)64-103
وخــرجــت أملــانـيــا بعد خسارتها من
ال ــدوم ـي ـن ـي ـك ــان ب ـن ـت ـي ـجــة (.)68-70
وي ـخ ـت ـتــم مـنـتـخــب األردن م ـش ــواره
فــي مــونــديــال الـسـلــة غ ـدًا الخميس،
بمواجهة قوية أمام أملانيا.
وف ــي أبـ ــرز مــواج ـهــات ال ـي ــوم ،تلعب
ال ـي ــوم إي ـطــال ـيــا م ــع صــرب ـيــا (14:30
ب ـت ــوق ـي ــت ب ـ ـي ـ ــروت) وف ـ ـنـ ــزويـ ــا مــع
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــن ( )15:00وتـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــس م ــع
بــورتــوريـكــو ( )11:30وإسـبــانـيــا مع
إيران ()15:30
(األخبار)

ذهبت مباراة الواليات المتحدة
وتركيا الى شوط إضافي
االولـ ـ ـ ــى ض ــد كـ ـن ــدا األحـ ـ ــد امل ــاض ــي،
ب ـس ـبــب ان ـت ـق ــاده ال ـس ـ ّـب ــاح الـصـيـنــي
سون يانغ خالل مونديال السباحة
الذي استضافته الصني هذا الصيف.
وف ــي املـجـمــوعــة ال ـس ــادس ــة ،أنعشت
نـيــوزيـلـنــدا آمــال ـهــا ف ــي ب ـلــوغ ال ــدور
الـثــانــي بـفــوزهــا عـلــى مونتينيغرو
ّ
معوضة خسارتها املباراة
()83-93
األولى أمام البرازيل التي فازت على
اليونان في قمة الجولة الثانية (-79
 .)78وحذت تشيكيا حذو نيوزيلندا،
وأبـقــت على آمــالـهــا فــي بـلــوغ الــدور

أضاع المنتخب التركي
الفوز (هيكتور
ريتامال ـ أ ف ب)

استراحة
3248 sudoku
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أفقيا

 -1عشيقة املستشار األملاني هتلر وزوجته لفترة قصيرة قبل انتحارهما –  -2راهب
ّ
السيء على القيصر نيقوال الثاني وزوجته أوائــل
روسـ ّـي مــارس سحره وتأثيره
القرن املاضي – ّ -3
تسيب أمني – مقياس مساحة عند الفالحني –  -4كذب – من أيام
األسبوع –  -5يبس اللحم أو الخبز – رداء ُيرفع على األكتاف خاصة في أيام الشتاء
الـبــاردة – حــرب باألجنبية –  -6شاعر مسرحي فرنسي في العصر الكالسيكي –
حقول العنب –  -7ما يغطي جلد بعض الحيوانات – أشياء فاخرة ثمينة – ضمير
منفصل –  -8نوتة موسيقية – يم – خالف بعد –  -9عائلة فيزيائي روسي راحل
– عودة من السفر –  -10إحدى اإلمارات العربية املتحدة

عموديًا

ّ
يلقب بثعلب الصحراء
 -1مارشال أملاني إرتاب هتلر بإخالصه فأمره باإلنتحار كان
–  -2جامعة أميركية مشهورة – شركة طيران بلجيكية شهيرة أفلست منذ زمن –
ّ
وشد –  -4مروحية هجوم أميركية الصنع من
 -3من املكسرات – أمر ال ُيشاع – ربط
إنتاج شركة بوينغ –  -5عاصمة أملانيا اإلتحادية زمن اإلنفصال – ّإدعاء صفة – -6
خنزير ّ
بري – للتعريف – من عوامل النار –  -7برج معدني فرنسي شهير – راحة
اليد – للتفسير –  -8من أشهر قصور انكلترا – بناء معقود بعضه الى بعض – -9
من أشراف قريش أسلم بعد فتح مكة –  -10نادي كرة قدم إيطالي محترف ُيعرف
بلونيه األسود واألزرق

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

-1فهد – الرعاع –  -2راجيف غاندي – ّ -3
نج – ميزان –  -4سرداب – بوما –  -5رقيب – قول –  -6اياب
صرح – قم – ّ -8
– كنة –  -7فدك – ْ
يلونه – إسنا –  -9ويلز – نضر –  -10األشرفية

عموديًا
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مشاهير 3248

حلول الشبكة السابقة

ْ
-1فرنسوا فيون –  -2هاجر – يدلي – ّ -3
دج – دراكوال –  -4يراقب – نزل –  -5اف – بي – صه – -6
لغم – بكر – نش –  -7رايب – نحاضر –  -8عنزوقة – سرف –  -9ادامو – قن –  -10عني الرمانة

حل الشبكة 3247

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كاتب وإعالمي مصري ( )2001-1933ينتمي ألســرة ذات صلة عريقة بالثقافة.
عمل بوكالة األنباء الفرنسية ملدة ربع قرن وقام بتغطية أحداث عاملية عديدة
 = 1+8+6+2+4خالف الجوع ■  = 7+11+5+7+3إسم لشهر تموز ■  = 10+9خبز
يابس

حل الشبكة الماضية :روبرت كينيدي

