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رياضة

رياضة

الكرة اللبنانية

ّ
محلية
أخبار

أندية األطراف تعاني

النجمة من دون جمهور
أمام الراسينغ والصفاء

سفير البقاع إلى الدرجة الثالثة؟

سيخوض فريق النجمة أول مباراتني له في
إياب الدوري اللبناني لكرة القدم من دون
ً
الجمهور ،استكماال للعقوبة االتحادية
التي صدرت بحقه بعد أحداث مباراة
الفريق مع العهد في األسبوع العاشر.
وقضت العقوبة بمنع حضور الجمهور
ثالث مباريات ّ
مر منها واحدة مع الشباب
الغازية .وستكون املباراة األولى للفريق
في اإلياب مع الراسينغ على أرض النجمة،
ما يعني أن الحضور الجماهيري سيكون
ممنوعًا باملطلق وليس كما حصل في
لقاء الغازية .ففي املباراة األخيرة ُسمح
لجمهور الغازية بالحضور كون املباراة
على أرضه .لكن في لقاء الراسينغ لن
يتكرر السيناريو كون املباراة على أرض
النجمة ،كما حصل تمامًا مع األنصار
حني سمح بحضور الجمهور من جانب
السالم زغرتا في املرداشية ،لكنه ُمنع
كليًا في لقاء األنصار وشباب الساحل
على ملعب املدينة الرياضية كون املباراة
على أرض األنصار.
أما لقاء النجمة الثاني ضمن مرحلة اإلياب،
فسيكون مع فريق الصفاء .وتحتسب
املباراة على أرض األخير كون لقاء الذهاب

تسارعت عقارب ساعة نادي البقاع الرياضي (النبي شيت سابقًا) لكرة القدم .وما كان معتادًا أن يحصل مع نهاية كل موسم أو قبل بدايته حصل في منتصفه .انتهى
ّ
فمالية ،وعدم
سينتهي معه .كالم عن انسحاب من الدوري ما يعني الهبوط إلى الدرجة الثالثةّ .أما األسباب
الذهاب ويبدو أن وجود فريق البقاع في الدرجة األولى ُ
اهتمام فاعليات البقاع بناديهم الوحيد في الدرجة األولى .ترك آل الموسوي وحيدين .كل الكالم المعسول والوعود التي تلقوها قبل انطالق الموسم ذهبت
ٌ
وعود في وعود .أصبح ممثل البقاع مهددًا .أربعون يومًا تفصل النادي عن مرحلة اإلياب .قد تكون أيامًا مفصلية في تاريخ النادي .إما أن يستمر أو أن
أدراج الرياح.
يهبط .األيام المقبلة ستكشف مستقبل «سفير البقاع»
قد يسقط الفريق إلى
الدرجة الثالثة في حال
انسحابه في منتصف
الموسم (عدنان الحاج
علي)

عبد القادر سعد
انـتـهــى ذه ــاب ال ـ ــدوري الـلـبـنــانــي لكرة
ُ
ال ـق ــدم 11 .جــولــة ل ـع ـبــت ،ن ــادي الـبـقــاع
الــريــاضــي يقبع فــي املــركــز األخ ـيــر من
ج ــدول الـتــرتـيــب .ســت ن ـقــاط حصدها
الفريق من أصل  33ممكنة .لم يكد ّ
يمر
يــومــان عـلــى نـهــايــة الــذهــاب حـتــى كــان
الخبر ّ
املر .أمني سر نادي البقاع أحمد
علي املوسوي قرر االستقالة والتوقف
ع ــن تـمــويــل ال ـفــريــق .ال ــرج ــل الـ ــذي كــان
ّ
بتحمل
قــد ات ـخــذ قـ ــرارًا مطلع املــوســم
تكاليف الفريق بانتظار أن تتم ترجمة
الــوعــود الـتــي تلقاها إلــى أف ـعــال ،تعب
سريعًا وقــرر التوقف .هو أكمل املهمة
ً
بدال من ابن ّ
عمه أحمد حسني املوسوي
رئيس النادي املستقيل .جميع الظروف
اجتمعت كي يتخذ املوسوي قراره .من
العبء الثقيل ،إلى غياب الدعم وترجمة
ً
الــوعــود ،وص ــوال إلــى النتائج السيئة،
ً
انتهاء بمركز قاع الترتيب الذي
وليس
يـهـبــط صــاح ـبــه إل ــى ال ــدرج ــة الـثــانـيــة.
صـحـيــح أن األم ـ ــور ل ــم ت ـن ـتــهِ ب ـعــد وأن
إمكانية الهروب من الهبوط واردة في
ظل تقارب املراكز .الخامس في الترتيب
يملك  12نقطة .وهناك أربعة فرق تملك
 11ن ـق ـطــة وب ــال ـت ــال ــي ك ــل شـ ــيء ممكن
بشرط أن تتوفر اإلمكانيات .األخيرة لم
يعد باإلمكان توفيرها من آل املوسوي
فقط وتحديدًا أمني السر .أصبح لزامًا
على رجال األعمال الذين قطعوا الوعود
بتنفيذها.
ماليًا ُيعتبر وضع أحمد علي املوسوي
م ـخ ـت ـل ـفــا عـ ــن وضـ ـ ــع ابـ ـ ــن ع ـم ــه أح ـمــد
حسني املوسوي .األول لم يعد بإمكانه
ّ
ّ
وعائلية.
عملية
االستمرار الرتباطات
الثاني أعلن مع انتهاء املوسم املاضي
التوقف عن التمويل في حال استمرت
ّ
االقتصادية.
ال مباالة فاعليات املنطقة
أول من أمس كان من املفترض أن ُيعقد
اجتماع عائلي لبحث مصير النادي .لم
يكن فــي ال ــوارد أن يحضره أمــن السر
الذي حسم أمره .الرئيس ما زال ّ
يتأمل
أن ّ
تتغير األمور .لكن االجتماع لم ُيعقد
لعدم استعداد أطراف أخرى في البحث
فــي مستقبل ال ـنــادي فــي ظــل ال مباالة
أهــالــي املنطقة .خــال «األحـمــديــن» علي
املــوســوي (أب ــو ري ــاض) طلب فـتــرة من
الوقت لكي يجول على فاعليات املنطقة
ملعرفة ما إذا كان باإلمكان إنقاذ النادي
وتنفيذ الوعود .في حال نجح املوسوي
ف ــي م ـس ـعــاه ّ
وأم ـ ـ ــن األم ـ ـ ـ ــوال ،فحينها
س ـي ـعــود ال ــرئ ـي ــس إلـ ــى ال ـت ـمــويــل لكن
بشكل جزئي ،بحيث ّ
يتم تأمني املوازنة
م ـنــه ومـ ــن رج ـ ــال األعـ ـم ــال الـبـقــاعـيــن.
أمــا في حــال كــان ّ
تحرك علي املوسوي
ّ
سلبيًا ،فحينها سيتخذ القرار الصعب
باالنحساب من الدوري.
القانون واضــح في هــذا السياق ،حيث

الموسوي
لم يعد آل
ّ
قادرين على تحمل
موازنة النادي
بمفردهم

أن االنـسـحــاب قـبــل مــرحـلــة الــذهــاب أو
خــال ـهــا يـقـضــي ب ـس ـقــوط ال ـفــريــق إلــى
الدرجة الثانية .أما في حال االنسحاب
في اإلي ــاب فحينها يسقط الفريق إلى
ال ــدرج ــة الـثــالـثــة ،خـصــوصــا أن ــه مهدد
بالهبوط.
اتـ ـح ــادي ــا ،م ــن امل ـم ـكــن أن ي ـتــم تطبيق
روح القانون وعدم إسقاط الفريق إلى
الـثــالـثــة خـصــوصــا أن اإلي ـ ــاب ل ــم يـبــدأ
ب ـع ــد ،وبــال ـتــالــي يـمـكــن اع ـت ـبــار ال ـق ــرار
كــأنــه ف ــي ال ــذه ــاب .لـكــن املـشـكـلــة بـقــرار
االنـسـحــاب بحد ذات ــه وتــداعـيــاتــه على
صورة محافظة البقاع ورجال أعمالها
والنادي وآل املوسوي.
فنيًا ،ترتسم أكثر مــن عالمة استفهام
ع ـلــى ن ـتــائــج ال ـفــريــق واألسـ ـب ــاب الـتــي
أدت إلــى احتالله املركز األخير .البقاع
أح ــرز ســت ن ـقــاط .أرب ـعــة منها فــي أول
أسبوعني ،بعد فوز على الراسينغ في
النبي شيت وتعادل مع السالم زغرتا
في املرداشية.
فاجأ البقاع كثيرين بــأدائــه ونتائجه.
فهو واج ــه العهد فــي األسـبــوع الثالث
وخـســر مـنــه بصعوبة ( )1 - 0بـعــد أن
أح ــرج بـطــل ال ــذه ــاب وك ــاد أن يعرقله.
عاد البقاع وعرقل النجمة في األسبوع
ال ـس ــادس ،عـبــر ت ـعــادل سـلـبــي ،بـعــد أن
ُ
ُحــرم مــن ركلة جــزاء لــو احتسبت لكان
ٌ
م ــن امل ـم ـكــن أن ي ـك ــون ه ـن ــاك كـ ــام آخــر
ويـخــرج البقاع فــائـزًا بالنقاط الثالث.
النقطة الخامسة كسبها مــن الشباب
الـغــازيــة فــي كـفــرجــوز بـعــد الـتـعــادل (3
  .)3أي إن الـبـقــاع خطف نقطتني منمـنــافـســن رئـيـسـيــن عـلــى ال ـه ــروب من
الهبوط على أرضهما.
أداء الـبـقــاع فــي األســابـيــع األول ــى جــاء
ّ
نتيجة تــألــق ع ــدد مــن العـبـيــه كجهاد
أي ـ ــوب وال ـن ـي ـج ـيــري إي ـم ــان ــوي ــل بيللو
وآخرين .ولم تكن املعطيات تشير إلى
أن الـفــريــق سينهي الــذهــاب فــي املركز
األخير .فماذا حصل؟
يـقــول أح ــد املـتــابـعــن للفريق عــن كثب
أن املـشـكـلــة ه ــي داخـ ــل ال ـج ـهــاز الفني
لـ ـلـ ـن ــادي .ث ـن ــائ ـ ّـيــة امل ـ ـ ــدرب ال ـف ـنــزوي ـلــي
غارسيا «كيكي» ومساعده جــان ضو
يـبــدو أنـهــا لــم تـكــن عـلــى مــا يـ ــرام .ضو
خلف كيكي في األسبوع التاسع بعد أن
قـ ّـدم كيكي استقالته لتلقيه عرضًا من
فريق في فنزويال .استقالة كيكي جاءت
بعد الـخـســارة أم ــام مضيفه التضامن
صــور فــي األسـبــوع الثامن .يسأل أحد
البقاعيني املحبني لـلـنــادي م ــاذا جرى
فــي امل ـبــاراة؟ هــل كــان هناك تــواطــؤ بني
بعض الالعبني وامل ــدرب املساعد جان
ضو لتطيير املدرب كيكي؟
أسئلة ليست في إطار االستفهام بقدر
ما هي في إطار الداللة على مشكلة ما.
بــالـنـسـبــة لـلـمـصــدر ال ـب ـقــاعــي املشكلة
في أن أمــن السر أحمد علي املوسوي
م ـق ـت ـن ــع بـ ـ ــاملـ ـ ــدرب ض ـ ـ ــو ،ف ـ ــي ح ـ ــن أن
النتائج واألداء على ّ
مر السنوات التي
ًَ
كان فيها ضو موجودا ،ليست على قدر
الطموحات.
لـكــن فــي الـنـهــايــة مشكلة الـبـقــاع أبعد
من جانب فني أو خطة لتغيير أجانب
أو ت ــدع ـي ــم الـ ـف ــري ــق م ـح ـل ـي ــا .املـشـكـلــة
أع ـمــق بـكـثـيــر وتـتـعـلــق بـغـيــاب الــدعــم.
فحتى مــوازنــة ال ـ ــ 350أل ــف دوالر التي
جــرى وضعها قبل بــدء املوسم لم يعد
باإلمكان تأمينها .فماذا سيكون مصير
البقاع خالل الفترة املقبلة؟

يواصل منتخب لبنان لكرة القدم تحضيراته ملنافسات كأس آسيا لكرة القدم ،املقررة في اإلمارات العربية املتحدة الشهر املقبل .ويخوض املنتخب
معسكرًا استعداديًا في البحرين حتى  27الجاري يختتم بمباراة مع صاحب الضيافة .وتبدو األمور إيجابية في املعسكر خصوصًا على صعيد االلتزام
ّ
اإليجابية لعمل مدرب اللياقة البدنية الجديد فالديمير كرونيتش،
واالنضباط والشعور العالي لدى الالعبني باملسؤوليةّ .والالفت في املعسكر األصداء
حيث يخضع الالعبون لتمارين لياقة ّ
يومية وبشكل مكثف لرفع منسوب الحضور البدني لديهم( .عدنان الحاج علي)
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أقيم على أرض النجمة .وعليه ،فمن
املمكن أن يتم السماح بالحضور لجمهور
الصفاء .لكن من محاذير هذا األمر
هو دخول جمهور النجمة كمشجعني
صفاويني وحينها سيتحمل النادي
املضيف املسموح لجمهوره بالدخول
تبعات أي إشكال يحصل في املباراة.
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أفقيا
 -1مدينة أملانية – متشابهان –  -2مدينة مصرية – مدار النجوم –  -3بحر – شارع عريض
معروف في مدينة نيويورك األميركية –  -4مغني بوب كندي الجنسية لبناني املولد – من
ُ
األمراض –  -5تلبس في األقدام – من رجال األمن –  -6خالف تشوي – مدينة برازيلية – -7
عسل – أغنية للفنان الكويتي نبيل شعيل –  -8بئر في مكة في الحرم الشريف قرب الكعبة
ُينسب حفرها الى إسماعيل وأمه هاجر – لون أزرق باألجنبية –  -9رسول من الله – قبيلة
عربية من شعرائها عنترة بن شداد – عكسها سقي – ّ -10
رحالة إيطالي مشهور روى أخبار
رحلته في كتاب ُيعتبر مرجعًا تاريخيًا وجغرافيًا لعلماء الغرب في عصر النهضة

عموديًا

ّ
 -1عاصمة بــربــادوس –  -2خـطــوط ورس ــوم فــي الـيــد – جــل واحـتــرم الشيخ – أغـلــظ أوتــار
العود –  -3شاي باألجنبية – دولة آسيوية –  -4سد لبناني –  -5نوع من أنواع الغناء وأحد
فروع ثقافة الهيب هوب الرئيسية – ّ
شدة خوفك –  -6أرخبيل برتغالي في املحيط األطلسي
– مدينة ومرفأ في كوريا الشمالية –  -7حشرات تعيش أحيانًا في إمعاء اإلنسان – لعن
وشتم –  -8إسم بوذا في الصني – دائم ثابت على وتيرة واحدة –  -9والية إشترتها أميركا
من األمبراطورية الروسية – مدينة فرنسية –  -10سفينة سياحية إختطفها أربع أشخاص
تابعني لجبهة التحرير الفلسطينية عام  1985وقد أثيرت ضجة حول القضية

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

أفقيا
ّ
نط – األندلس –  -2املحراب –  -3فرنك – ّ
مت – قد –  -4ذو الفقار –  -5كبح – حفيف –
-1
 -6او – ين – أمي –  -7الناحبات –  -8قصده – تي –  -9تياترو – برن –  -10من – ماناغوا
عموديًا
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مشاهير 3045

حلول الشبكة السابقة

 -1نافذة – أقتم –  -2رو – الصني –  -3اناكوندا –  -4الكلب – إهتم –  -5لم – فحيح – را – -6
أحمق – نبتون –  -7نرتاح – اي –  -8دا – رفات – بغ –  -9لبق – يم – سرو –  -10دلفني – نا

حل الشبكة 3044

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

وزيــر خاجية فرنسا في حكومة فرنسوا فيون وطبيب فرنسي مؤسس
أطباء بال حدود .جاء الى لبنان ّ
عدة مرات في مهمات خدماتية وإنسانية
 = 3+4+6+2+1جبل نار ■  = 7+9+10+5ماركة سيارات فرنسية ■ 11+8
= خالف خير

حل الشبكة الماضية :أحمد سوكارنو

يواجه املسؤولون في اإلخاء األهلي عاليه
مشكلة على صعيد مباراتهم مع فريق
طرابلس في األسبوع العاشر والتي
اعترض عليها اإلخائيون لوجود مخالفة
بإشراك الالعب أحمد مغربي من قبل
طرابلس قبل أن يحق له ذلك ،نتيجة عودته
من االحتراف في ُعمان .فاالتحاد ّثبت
النتيجة واعتبر في جلسته أن مشاركة
ّ
قانونية استنادًا إلى قرار سابق
ّمغربي
ّ
للجنة التنفيذية في هذا اإلطار .وبالتالي
ّ
التوجه إلى القضاء
أصبح أمام اإلخاء
الذي قد يحكم لصالحه ويقضي بتخسير
طرابلس ثالث نقاط .هذا األمر قد ّ
يسبب
إحراجًا لإلخاء في حال سقط طرابلس
في نهاية املوسم إلى الدرجة الثانية.
فحينها سيقال إن اإلخاء أسقط طرابلس،
(- 1
خصوصًا أن الفريق الجبلي خسر ُ
 )2ولم يكن يستحق الفوز علمًا أنه ظلم
تحكيميًا .هذا اإلحراج قد يدفع اإلخائيني
إلى إعادة النظر بالذهاب إلى القضاء
ّ
سيصرون على
الرياضي أو الفيفا ،لكنهم
تعديل القوانني وإلغاء القرار الذي استند
إليه االتحاد في تشريع مشاركة مغربي
كونه مخالفًا لقانون الفيفا.

تبديل األجانب سيف
ذو ّ
حدين

يتساءل أحد الخبراء بكرة القدم اللبنانية
عن نوعية األجانب الذين سيتم التعاقد
معهم في مرحلة اإلياب .فمن املعروف
أن معظم الالعبني ّ
الجيدين مرتبطون مع
أنديتهم .ما يعني ّأن الالعبني األجانب قد
يكونون أقل مستوى ّ
فنيًا من املوجودين
حاليًا ،وبالتالي فإن قرار تبديل األجانب
قد يكون سيفًا ذي ّ
حدين.

