الخميس  11حزيران  2015العدد 2612

رياضة

21

الكرة األوروبية

الكرة الذهبية تبحث عن ميسي
حسن زين الدين
بالتأكيد ،كان هذا املوسم غير عادي
في املنافسة بني األرجنتيني ليونيل
م ـي ـســي ،الع ــب بــرش ـلــونــة اإلس ـبــانــي،
وغ ــريـ ـم ــه الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
رونـ ــالـ ــدو ،الع ــب ريـ ــال م ــدري ــد ضمن
«الـبـطــولــة» الخاصة بينهما الـتــي لم
ً
يـشـهــد ل ـهــا ت ــاري ــخ ال ـك ــرة م ـث ـيــا بني
العبني اثنني في حقبة زمنية واحدة.
منسوب املنافسة ارتـفــع هــذا املوسم
ب ــن ال ـن ـج ـمــن ع ـلــى ك ــل ال ـص ـع ــد ،في
ال ـ ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي ودوري أب ـط ــال
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،حـ ـي ــث ت ـ ـه ـ ــاوت أم ــام ـه ـم ــا
األرق ــام القياسية الــواحــد تلو اآلخــر،
ف ـي ـم ــا كـ ـ ــان الـ ـسـ ـب ــاق م ـح ـت ــدم ــا عـلــى
لـقــب ه ــداف «الـلـيـغــا» ودوري أبـطــال
أوروبا (للموسم الحالي ،وفي تاريخ
البطولة) .هنا «هاتريك» من رونالدو،
وهناك آخر من ميسي ،هنا ثنائية من
رونالدو وتلك أخرى من ميسي ،حتى
وصـ ــل األم ـ ــر إلـ ــى تـسـجـيــل رون ــال ــدو
خـمــاسـيــة ،لـتـكــون املـحـ ّـصـلــة  61هدفًا
لـلـبــرتـغــالــي ف ــي مـخـتـلــف املـســابـقــات؛
بينها  48في «الليغا» ،مقابل  57هدفًا
لألرجنتيني؛ بينها  43في «الليغا».

وبطبيعة ال ـحــال ،فــإن كــل هــذا يقاس
ه ـن ــاك ف ــي «امل ـع ــرك ــة الـحـقـيـقـيــة» بني
ال ـن ـج ـم ــن ف ـ ــي ك ـ ــل عـ ـ ــام عـ ـل ــى الـ ـك ــرة
الــذهـبـيــة ،وال ـتــي يـبــدأ الـحــديــث عنها
منذ انتهاء املوسم .الواضح أن األمور
تبدو في  2015أسهل من أي عام آخر
الختيار الفائز بينهما ،وأن الصعوبة
هـ ــذا الـ ـع ــام ت ـك ـمــن ف ــي ت ـحــديــد هــويــة
صاحب املركز الثالث.
مــن دون مـقــدمــات ،سيكون مفاجئًا
ّ
إلـ ــى أق ـص ــى الـ ـح ــدود أن ال يـتـســلــم
ميسي فــي زيــوريــخ ال ـكــرة الذهبية
لـ ـع ــام  .2015ك ــل ش ـ ــيء ي ـش ـي ــر إل ــى
ه ــذه الحقيقة الـســاطـعــة كالشمس.
صحيح أن «الدون» سبق «ليو» إلى
جــائــزة أف ـضــل ه ــداف فــي «الـلـيـغــا»،
ْ
لـ ّكــن ثمة أم ــور كثيرة أخ ــرى ترجح
كفة ميسي.
بطبيعة الحال ،فإن تحقيق «البرسا»
ثالثية الدوري والكأس ودوري أبطال
أوروب ــا رفــع كثيرًا مــن أسـهــم ميسي،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ك ــان
صاحب الدور الفاعل واألثر األكبر في
الوصول إليها.
ً
ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،ف ـ ـ ــإن م ـي ـس ــي ت ــرك
بـ ـصـ ـم ــات س ـ ــاح ـ ــرة ال ي ـم ـك ــن إال أن

أخبار رياضية

دورة تدريبية لمرمر في برشلونة
ش ــارك املدي ــر الفن ــي للفئ ــات العمري ــة ف ــي نادي
العه ــد ،ومس ــاعد م ــدرب الفري ــق األول باس ــم
مرم ــر ف ــي ال ــدورة التدريبي ــة الت ــي اقيم ــت ف ــي
مدين ــة برش ــلونة اإلس ــبانية ،عل ــى م ــدى  7اي ــام،
بمش ــاركة أكث ــر م ــن  50مدرب ــا م ــن جمي ــع
بل ــدان العال ــم ،وكان مرم ــر العرب ــي الوحي ــد ب ــن
املش ــاركني.
وحاض ــر ف ــي ال ــدورة مجموع ــة كبي ــرة م ــن
أه ــم املدرب ــن وخب ــراء ك ــرة الق ــدم ،وتضمن ــت
محاض ــرات نظري ــة وعملي ــة ع ــن ك ــرة الق ــدم
والتقني ــة الجدي ــدة فيها ،وأهمي ــة دور املدرب في
بن ــاء الف ــرق واألجي ــال ،وج ــرى توزي ــع ش ــهادات
عل ــى كل املدرب ــن.
ّ
وأك ــد مرم ــر أن ال ــدورة كانت مفي ــدة على جميع
الصع ــد ،وأن ــه حصل على الكثي ــر من املعلومات
الت ــي ته ــم اللعب ــة والالعبني ،مش ــيرا ال ــى أن دور
امل ــدرب مه ـ ّـم ف ــي توعي ــة الالع ــب ،وفي مس ــيرته
وتوجيه ــه عل ــى نح ــو ادب ــي وفن ــي ،يوص ــل ف ــي
النهاي ــة الى بناء مجموعة متفاهمة ومتجانس ــة
م ــن الالعب ــن ،يك ــون له ــا دور اساس ـ ّـي ف ــي
نج ــاح امل ــدرب ،اذا كان التطبي ــق العمل ــي س ــليما
وصادقا.

العداؤون الثمانية
أنجزوا  84كلم في يومين
انطلق ــت مهم ــة العدائ ــن الثماني ــة ،وه ــم عل ــي
قضام ــي ،عم ــاد الدقاني ،ج ــورج ّ
حويك ،خضر
ب ــدران ،جه ــاد االش ــقر ،م ــارك جب ــران ،محم ــد
مرهم ــو وربي ــع فرس ــون م ــن «ديفي ــت ران ــرز»،
الجتي ــاز مس ــافة  252كل ــم ركض ــا صب ــاح
الثالث ــاء الج ــاري م ــن بل ــدة انص ــار الجنوبي ــة
حت ــى خ ــط النهاي ــة املح ــدد ظه ــر األح ــد املقب ــل
برعاي ــة وزي ــر الش ــباب والرياض ــة العمي ــد عب ــد
املطل ــب حن ــاوي .وق ــد اخت ــار الع ــداؤون هدف ــا
ملهمته ــم ،دعم ــا لألطف ــال الذين يعان ــون أمراض
ف ــي القل ــب بالتع ــاون م ــع جمعي ــة «ه ــارت بي ــت»
عب ــر اجتي ــاز كاف ــة املحافظ ــات اللبناني ــة.
وانطل ــق الع ــداؤون الثماني ــة م ــن بل ــدة انص ــار
ً
(النبطي ــة) وص ــوال ال ــى جزي ــن ف ــي الي ــوم األول،
وصب ــاح االربع ــاء م ــن الجن ــوب ال ــى البق ــاع،
حي ــث وصل ــوا ال ــى محافظ ــة البق ــاع .وس ــينطلق
الع ــداؤون صب ــاح الي ــوم الخميس م ــن بعلبك الى
الهرم ــل.

تـظــل عــالـقــة فــي األذهـ ــان حـتــى موعد
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى ال ـج ــائ ــزة وال ـك ـشــف
ع ــن ال ـن ـت ـي ـجــة م ـثــل تـخـطـيــه األمل ــان ــي
جيروم بواتنغ عندما أوقعه أرضًا في
ذه ــاب نـصــف نـهــائــي دوري األب ـطــال
أمــام بــايــرن ميونيخ ،ولقطة «الهدف
األسـ ـط ــوري» أم ــام أتـلـتـيــك بـلـبــاو في
نهائي كأس إسبانيا.
أض ــف إل ــى أن مـيـســي ل ــم يـكـتــف هــذا
املــوســم بالتسجيل ـ ـ على كثرته ـ ـ بل
إنه تألق في صناعة األهداف لزمالئه
والتي كان لها دور مهم في كثير من
املـنــاسـبــات ،مـثــل م ـبــاراة إي ــاب نصف
ن ـهــائــي دوري األبـ ـط ــال أم ـ ــام بــايــرن
م ـيــون ـيــخ ،وه ـ ــذا م ــا ل ــم ي ـت ــواف ــر عند
رونالدو.
ّ
مدعو
وبـخــاف هــذا كـلــه ،فــإن ميسي
للمشاركة بدءًا من يوم غد مع منتخب
األرجنتني في بطولة «كوبا أميركا»
ال ـتــي لــم يـخــف تــوقــه الـشــديــد إلح ــراز
لـقـبـهــا لـيـكــون الـتـتــويــج األول ل ــه مع
«األل ـب ـي ـس ـي ـل ـي ـس ـت ــي» ،وه ـ ــي ب ـطــولــة
ي ـب ــدو ،ان ـطــاقــا م ــن امل ـع ـنــويــات الـتــي
ّ
سيقدم
يتمتع بها ميسي حاليًا ،أنه
فيها مــزي ـدًا مــن الـسـحــر .ه ــذا السحر
الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـع ــاده م ـي ـســي م ـن ــذ ب ــداي ــة

ميسي مع
كأس دوري
أبطال أوروبا
(باتريك ستوالرز ــ
أ ف ب)

حماسته طبعًا حـتــى ال ُيـظـهــر ردة
فعل غاضبة ،كما عادته ،عند إعالن
ال ـن ـت ـي ـجــة ،ب ــل أن ي ـك ــون مـسـتــريـحــا
تمامًا بصورة تشبه استلقاء ه تحت
أش ـع ــة ال ـش ـم ــس ع ـل ــى ال ـش ــاط ــئ فــي
اليوم الذي كان فيه ميسي يخوض
نـ ـه ــائ ــي ب ـ ــرل ـ ــن .فـ ـف ــي  ،2015ب ـ ـ ّـدل
ميسي ،بسحره ،كل ما هو متعارف
عليه ،وبينها أن الكرة الذهبية هي
الـتــي أصـبـحــت تـبـحــث ع ـن ــه ...ال هو
من يسعى إليها.

عــام  2015ربما بسبب تلك الصرخة
الشهيرة «نعم» التي أطلقها رونالدو
فــي ال ـقــاعــة فــي زي ــوري ــخ عـنــد تسلمه
ّ
الـكــرة الذهبية األخ ـيــرة ،والـتــي هــزت
كيان األرجنتيني أكثر من غيره ،فكان
رده صاعقًا بعدها.
مــا ي ـبــدو مـتــوقـعــا ج ـدًا أن رونــالــدو
بات مدركًا في قرارة نفسه صعوبة
حصوله على الكرة الذهبية مجددًا
إزاء ال ـت ــأل ــق غ ـي ــر ال ـ ـعـ ــادي ملـي ـســي،
وه ـ ــذا م ــا م ــن ش ــأن ــه أن ي ـخ ـفــف مــن
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أفقيا
 -1مخزن مواد الحرب من بارود وقنابل –  -2ماركة سيارات فخمة – حرف جر –  -3طمأنينة –
مدخول شهري –  -4مخافة وفزع – فك العقدة –  -5قرع الجرس – من الحيوانات – طعن بالخنجر
–  -6للتعريف – وكالة أنباء عربية –  -7مدينة مغربية – من األشجار املثمرة ّ
حبه ُيشبه ّ
حب
الزيتون وأجــوده األحمر الحلو –  -8طحني – هر باألجنبية –  -9دولة أميركية – مبلغ متوجب
الدفع بأجل –  -10موقع في سورية إنتصر فيه السلطان سليم األول على املماليك عام  1516فكان
الفتح العثماني للشرق – سقي النبات

عموديًا
 -1جــريــدة مصرية ّأسسها سليم وبـشــارة تقال اللبنانيان وهــي الـيــوم مــن أكبر الصحف
العربية – أغلظ اوتار العود –  -2من الفاكهة – يمشي في الطريق – ُ -3حسن املنظر – أمر
ّ
ّ
وتحرك –  -4عاصمة أملانيا اإلتحادية زمــن اإلنقسام قبل الوحدة – العدو
فظيع – اهتز
ّ
ُ
الشرس –  -5ما ينسج من صوف وابريسم – طليق غير مقيد – اول تقدير –  -6حيوان وحيد
له عظام على رأسه تسمى القرون املتساقطة – لحم غير مطبوخ – مشى على قدميه ورجليه
كالطفل –  -7متشابهان – حب وغرام – من األحجار الكريمة –  -8عائلة – واحد باألجنبية
–  -9غير ناضج من الفاكهة – وطواط الليل –  -10من أئمة اللغة واألدب في بالد فارس جال
في العراق ومصر والشام وأشهر آثاره القاموس املحيط

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.

مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1بني عثمان –  -2ورع – ورم – اف –  -3دوالر – يقهر –  -4أم – باندا –  -5الب – ند –  -6سيبويه –
ّ
هوت –  -7تف – مر – قادم –  -8رن – وجار –  -9ال – رت – ري –  -10جديدة – ملحن

عموديًا

ّ
 -1بودابست – ّ
أج –  -2نروم – ّ
يفر –  -3يعل – اب – ناي –  -4اللوم – لد –  -5ثور – بيرو –  -6مر – جر
–  -7أميان – قاتم –  -8قندهار –  -9أرد – ود – رح –  -10سف – التمرين

حل الشبكة 2018

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

2019
8
7

9

10

11

كاتبة إنكليزية ( )1976-1890إشتهرت بكتابة الــروايــات البوليسيةّ .
تعد أعظم
مــؤلـفــة رواي ـ ــات بــولـيـسـيــة فــي ال ـتــاريــخ حـيــث بـيـعــت أك ـثــر مــن مـلـيــار نـسـخــة من
رواياتها في العالم
 = 4+8+7+6جزيرة يونانية ■  = 10+3+11+9سيارة إسبانية ■  = 5+2+1لقب
مدني وعسكري عثماني

حل الشبكة الماضية :جالل طالباني

