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حول العالم

الكرة اللبنانية

زفيريف يجدد تفوقه

لبنان يواجه أوزبكستان وأوستراليًا وديًا

«سداسي محترف» في تشكيلة المنتخب

علي زين الدين
ما قبل عامي  2011و ،2012وخاللهما،
وبعد عام  ،2016ثالث مراحل انتقالية
عاشها منتخب لبنان .املنتخب الذي
دخل تصفيات كأس العالم «البرازيل
 »2014بمجموعةٍ من الوجوه الجديدة
ّ
وعـ ـن ــاص ــر ك ــان ــت فـ ــي عـ ـ ــز ع ـط ــائ ـه ــا،
ل ــم ي ـكــن ي ـضــم سـ ــوى خ ـم ـســة العـبــن
مـ ـحـ ـت ــرف ــن ف ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــارج ،ه ـ ــم رض ــا
عنتر ،يوسف محمد ،حسن معتوق،
رامـ ـ ـ ــز ديـ ـ ـ ــوب ومـ ـحـ ـم ــد غـ ـ ـ ـ ــدار .ب ــاق ــي
الالعبني كــانــوا ينشطون فــي الــدوري
ّ
امل ـحــلــي ،ول ــم يـسـبــق لـهــم أن خــاضــوا
ّ
أيــة تجربة احـتــرافـيــة .تــأهــل املنتخب
إلــى التصفيات النهائية للمونديال،
ُ ّ
وب ــدأت األض ــواء تـســلــط على املــواهــب
اللبنانية ،وخ ــال عــامــن ،ارتـفــع عدد
امل ـح ـت ــرف ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن مـ ــن خـمـســة
العبني ،إلى أكثر من  12العبًا.
ّ
ب ــال نـجــاريــن ات ـجــه إل ــى الـهـنــد ،علي
حمام انتقل إلى إيران ولحق به وليد
اسـمــاعـيــل ،مـحـمــد ح ـيــدر وج ــد نفسه
فــي السعودية ،زيــاد الصمد لعب في
ُعمان ،عباس ًعطوي ومعتز الجنيدي
ً
خــاضــا تـجــربــة قـصـيــرة فــي اإلم ــارات،
وب ــدأ الـعـمــل عـلــى اس ـت ـقــدام الــاعـبــن
ذوي األصول اللبنانية ،كعباس حسن
ومحمد علي خان من السويد وسوني
سعد من الــواليــات املتحدة األميركية
ونادر مطر من إسبانيا وعدنان حيدر
من النرويج .باتت مباريات املنتخب
الـ ـ ّ
ـوديـ ــة ،ف ــي ال ـف ـت ــرات ال ـت ــي ال تشهد

ّ
ُ
توقفًا دوليًا ،ال تشبه املنتخب .أكثر من
نصف التشكيلة غائبة بسبب ارتباط
ال ــاع ـب ــن ب ـفــرق ـهــم ،وف ـ ــرص م ـشــاركــة
ال ــاع ـب ــن امل ـح ـل ـيــن ت ـضــاع ـفــت .م ـ ّـرت
ال ـس ـنــوات وع ــدد الــاع ـبــن املحترفني
ف ــي ال ـخ ــارج زاد حـتــى وص ــل إل ــى 18
العبًا ،إلــى أن أصبحت بعض األندية
ُ
ّ
املحلية تدفع روات ــب تشبه تلك التي
ُ
تدفع لالعبني في الدوريات املحترفني.
عاد حسن معتوق إلى لبنان بعد ست
سنوات في اإلمــارات ،ومثله فعل علي
ٍ
ح ـمــام ولـحـقــه رب ـيــع ع ـطــايــا ،واخ ـتــار
عــدنــان حـيــدر وعـبــاس حسن وسمير
ّ
أيـ ــاس خ ــوض غ ـم ــار ال ــدول ــي املـحــلــي
ألول ّ
مرة ،وباتت قائمة املنتخب شبه
خاليةٍ من املحترفني ،حتى وصل األمر
إلى استدعاء َ
العبني فقط من الخارج،
هما املـهــاجـمــان هــال الـحـلــوي وعمر
بــوغ ـيــل .ال ـي ــوم ،وع ـلــى أبـ ــواب بطولة
ك ــأس آس ـيــا  ،2019ع ــاد املـنـتـخــب إلــى
حـيــث ب ــدأت مـسـيــرتــه الـنــاجـحــة .ستة
م ـح ـتــرفــن م ــن ال ـ ـخـ ــارج ف ــي ال ـقــائ ـمــة
املستدعاة للمواجهتني الوديتني مع
اوزبكستان واستراليا ،لكن هذه املرة،
ج ـم ـيــع هـ ـ ــؤالء م ــن خ ـ ّـري ـج ــي األن ــدي ــة
األوروبية.
الشقيقان روب ــرت ألكسندر وفيلكس
ج ــورج ميلكي ال ـقــادمــن مــن ال ــدوري
الـســويــدي ،بــاســل ج ــرادي الــذي يلعب
فـ ــي كـ ــروات ـ ـيـ ــا ،ه ـ ــال الـ ـحـ ـل ــوي الع ــب
«أبــولــون سميرنيس» اليوناني ،عمر
بوغيل مهاجم «بروملي» اإلنكليزي،
وجوان العمري الذي يلعب في اليابان

عدد الالعبين المحترفين وصل إلى  18العبًا (أرشيف ــ عدنان الحاج علي)

مسيرته الكروية في أملانيا ،هم
وبــدأ
ّ
ال ــذي ــن يـمــثـلــون الــاع ـبــن اللبنانيني
ّ
املـحـتــرفــن فــي ال ـخ ــارج ،عـلــى قــلـتـهــم،
مع املنتخب الوطني .لبنانيو األصل
الــذيــن لــم يلعب ّ
أي منهم أكثر مــن 15
مـبــاراة بقميص املنتخب ،يبدو أنهم
بـ ــاتـ ــوا س ـ ــاح املـ ـ ـ ــدرب املــون ـت ـن ـي ـغــري
م ـي ــودراغ رادولــوف ـي ـتــش فــي البطولة
اآلس ـي ــوي ــة ،وغــال ـبــا ،سـيـكــون أغلبهم
ض ـ ـمـ ــن ح ـ ـسـ ــابـ ــاتـ ــه ف ـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة
املباراتني الوديتني حتى
األساسية في
ً
كــأس آسـيــا ،خــاصــة فــي ظــل الغيابات
التي ُيعاني منها املنتخب .في غياب
علي حمام يحضر الشقيقان ألكسندر

الشقيقان روبرت ألكسندر
وفيلكس جورج ميلكي قادمان
من الدوري السويدي
وفيلكس مـيـشــال ،واألخ ـيــر يلعب في
مركز هيثم فاعور الغائب أيضًا .وفي
ظ ــل ع ــدم االع ـت ـم ــاد ع ـلــى العـ ـ ٍـب خلف
املـ ـه ــاجـ ـم ــن ،يـ ـب ــدو الـ ـح ــل فـ ــي عـ ــودة
بــاســل جـ ــرادي ،فـيـمــا يـحـجــز الـعـمــري
مــركـزًا أساسيًا لــه كــالـعــادة ،بينما قد
ً
بدال من الحلويّ ،
لتغيب
يلعب بوغيل
األخير عن املباراتني.
ه ـك ــذا ،ي ـب ــدو أن رادول ــوف ـي ـت ــش وجــد
األساسية
الحل لواحدة من املشكالت
ّ
فــي كــرة الـقــدم اللبنانية والـتــي تؤثر

عـ ـل ــى املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب .إذا ل ـ ــم يـ ـك ــن ل ــدي ــك
دوري م ـح ـتــرف ،اب ـحــث ع ــن الــاعـبــن
امل ـح ـت ــرف ــن .م ـث ـلــه ف ـعــل األمل ــان ــي ثـيــو
بوكير ومن بعده اإليطالي جيوسيبي
جـ ـي ــانـ ـيـ ـن ــي ب ـ ــدرج ـ ــةٍ أق ـ ـ ـ ــل .ف ـ ــي ح ــال
االعتماد على السداسي املحترف في
الـخــارج فــي امل ـبــاراة املقبلة ،وبــوجــود
حـســن مـعـتــوق ومـحـمــد حـيــدر وربـيــع
عطايا وعدنان حيدر ووليد اسماعيل
وعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاس ح ـ ـسـ ــن وح ـ ـس ـ ــن ش ـع ـي ـت ــو
«موني» ومعتز الجنيدي ،يصبح في
يد «رادو» أكثر من تشكيلةٍ كاملةٍ من
الالعبني املحترفني ،ولو أن املذكورين
ّ
يلعبون في الدوري املحلي حاليًا ،لكن
سبق لهم أن احترفوا أيضًا.

مباراة الالهجوم

ال ُيـ ـمـ ـك ــن امل ـ ـ ـ ــرور عـ ـل ــى اسـ ـ ــم املـ ـ ــدرب
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ه ـي ـك ـت ــور كـ ــوبـ ـ ّـر عـنــد
الحديث عــن املــدربــن الــذيــن يفضلون
ّ
الخطط الدفاعية .الستيني الــذي قاد
منتخب مصر فــي املــونــديــال املاضي،
ُع ّي منذ فترة على رأس الجهاز الفني
لـلـمـنـتـخــب االوزب ـ ـكـ ــي ،وأش ـ ــرف عليه
ف ــي أرب ـ ــع مـ ـب ــاري ــات ،فـ ــاز ف ــي اثـنـتــن
م ـن ـهــا أم ـ ــام ق ـط ــر وك ــوري ــا الـشـمــالـيــة
بهدفني دون رد ،وت ـعــادل مــع سوريا
بهدف
بهدف ملثله وخسر أمــام ايــران
ٍ
ٍ
وح ـيــد .مــواجـهـتــه الـخــامـســة ستكون
مع املنتخب اللبناني اليوم الخميس
ً
مساء بتوقيت اوستراليا،
في الثامنة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة صـبــاحــا فــي ب ـيــروت،
على ملعب «النــغ ب ــارك» .منافسه في

الجهة املقبلة ،املونتنيغري ميودراغ
رادولوفيتش ،من بني املعتمدين على
ّ
يسجل
ال ـكــرة الــدفــاعـيــة أي ـضــا ،إذ لــم
امل ـن ـت ـخ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي س ـ ــوى خ ـم ـســة
أهداف في املباريات الخمس األخيرة.
اللقاء سيكون السادس بني املنتخبني
منذ املـبــاراة األول ــى التي لعباها قبل
ع ـشــريــن ع ــام ــا .أف ـض ـلـ ّـيــة امل ــواج ـه ــات
ّ
تصب في مصلحة املنتخب االوزبكي
الــذي فــاز في ثــاث مناسبات وتعادل
م ــرت ــن ،ولـ ــم ُي ـس ـ ّـج ــل ف ــي م ــرم ــاه مــن
ـي س ـ ـ ــوى ه ــدف ــن.
ال ـ ـجـ ــانـ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ـ ً
املباراة ستكون فرصة لكابنت املنتخب
الـلـبـنــانــي حـســن مـعـتــوق ملـعــادلــة رقــم
ه ـ ـ ـ ــداف املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخـ ــي رض ــا
عنتر ،في حــال ّ
سجل هدفًا في مرمى
مـنـتـخــب «الـ ــذئـ ــاب ال ـب ـي ـضــاء» لـيــرفــع
رص ـي ــده م ــن األه ـ ــداف إل ــى  20هــدفــا،
َ
الالعبني
كما ستكون فرصة الختبار
الجديدين ،إلــى جانب باسل جــرادي،
إذ قد ال يلعبان أكثر من أربع مباريات
ت ـح ـض ـي ــري ــة قـ ـب ــل ان ـ ـطـ ــاق ال ـب ـط ــول ــة
اآلسـيــويــة ،إذ نجح االتـحــاد اللبناني
لكرة القدم في تأمني مباراتني وديتني
خالل املعسكر القطري .ويلعب لبنان
ف ــي امل ـج ـمــوعــة ال ـخــام ـســة إل ــى جــانــب
الـسـعــوديــة وقـطــر وكــوريــا الشمالية،
وه ــو ك ــان وص ــل إل ــى  16مـ ـب ــارا ٍة من
دون هزيمة قبل الخسارة أمام الكويت
في تشرين األول/أكتوبر املاضي .في
املـقــابــل يلعب املنتخب االوزب ـك ــي في
امل ـج ـمــوعــة ال ـس ــادس ــة بــرف ـقــة ال ـيــابــان
وعمان وتركمانستان.

جدد األملاني ألكسندر زفيريف املصنف
ثالثًا تفوقه على الكرواتي مارين سيليتش
الخامس ،بتغلبه عليه في مستهل
مشوارهما في بطولة املاسترز التي يختتم
بها موسم  2018لكرة املضرب .وفي مباراة
مليئة باألخطاء غير املباشرة على ملعب
«أو  2أرينا» في لندنّ ،
عوض األملاني البالغ
 21عامًا خسارته إلرساله وتخلفه في كل
من املجموعتني ،وأكد تفوقه على سيليتش
الذي مني بهزيمته السادسة تواليًا أمام
زفيريف.

بيليكانز يسقط رابتورز
نساء عراقيات في اقليم كردستان خالل التمارين في أربيل .وعرف العراق تاريخيًا دورًا الفتًا للنساء في الرياضة على مختلف أنواعها ،وفي مختلف املحافظات،
قبل أن يتراجع هذا الدور وال سيما في عهد االحتالل األميركي للعراق ،وفي فترة هيمنة امليليشيات الطائفية بعده ،إال أنه ،وفي الشمال ،ما زالت املرأة تناضل
من أجل حقها في الحياة وفي الرياضة (صفني حامد ــ أ ف ب)
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قاد أنتوني ديفيس فريقه نيو أورليانز
بيليكانز إلى إلحاق الخسارة األولى
بتورونتو رابتورز ،متصدر املنطقة
الشرقية ،في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني .وسجل ديفيس  25نقطة و20
متابعة ،ليفوز فريقه  ،110-126في ظل
تألق الثالثي ايتواون مور ( 30نقطة) ،املوزع
جرو هوليداي صاحب  29نقطة وجوليوس
راندل ( 17نقطة) .وهذه أول خسارة
لتورونتو بعد  6انتصارات متتالية ،والثانية
هذا املوسم مقابل  12فوزًا.
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أفقيا
 -1من الفاكهة – بلدة لبنانية بقضاء مرجعيون –  -2ذكر النحل – مدينة لبنانية – -3
من الحيوانات – من أسماء األسد أو الذئب –  -4متحف روسي في سان بطرسبورغ
ُي ّ
عد من أقدم املتاحف واملعارض الفنية في العالم يحوي  3ماليني قطعة فنية – قلب
ُ
الثمرة –  -5فخ ينصب للعدو في الحروب – سلك البكرة –  -6علف الــدواب – نزع
الريش أو الشعر – ضمير منفصل –  -7خالف حالل – تقال على الهاتف –  -8شعوب
دولــة عظمى – أحــرف متشابهة –  -9عملة آسيوية – البترول –  -10قناة إخبارية
فضائية أجنبية تبث برامجها باللغة العربية

عموديًا

 -1من األعـيــاد الوطنية اللبنانية – ّ -2
نمر عبر النهر – فيلسوف إيطالي من أوائــل
الرافضني لفلسفة أرسطو في علم الكون صاحب فكرة عالم غير محدود إتهم باإللحاد
وأحرق – ّ -3
سنور – مدينة مغربية –  -4إسم حمله أربعة ملوك إنكليز أشهرهم الفاتح
– للتفسير –  -5قلب اإلناء على رأسه – من الفاكهة – أداة إستثناء –  -6مدينة أميركية
من ضواحي لوس أنجلس – ّ -7
حرك وخفق بواسطة املقدح – من األطعمة الشائعة في
ُ
لبنان تعرف في مصر بالطعمية –  -8جذب لجام الحصان – خالف عالي –  -9خالف
أيامه –  -10أهم مدن منطقة جبل عامل في الجنوب اللبناني – يجري في العروق

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

 -1صهريج – يراع –  -2ين – الصرصور –  -3دارفور –  -4لن – اس – أفقا –  -5يوم – هبل –
ال –  -6املتأهب –  -7يكش – هر – يم –  -8جفل – باركال –  -9حتوزا – اي –  -10الشيخة موزة

عموديًا
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مشاهير 3016

حلول الشبكة السابقة

 -1صيدلية – جحا –  -2هنانو – يفتل –  -3ماكلوش –  -4يافا – لش – زي –  -5جلوسهم –
باخ – ّ -6
صر – بترا –  -7ري – األهرام –  -8رصيف – كيو –  -9أو – قابيل –  -10عرزال – مازة

حل الشبكة 3015

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

رئيس جمهورية شيشاني ( )1996-1944عاش طفولته القاسية مهجرًا
في أرياف سيبيريا القاحلة .قتل بصاروخ موجه أطلقته قاذفة روسية
من نوع سوخوي
 = 10+2+8+5+9يعالج املريض ■  = 4+6+3+7أزمنة طويلة ■ = 1+11
غير ناضج من الفاكهة

حل الشبكة الماضية :كاميال باركر

خطف املنتخب املغربي لرياضة الكاراتيه،
األضواء في بطولة العالم للكبار في
العاصمة اإلسبانية مدريد ،بعدما حقق
ّ
ميداليتني برونزيتني بواسطة كل من عبد
السالم أمكناسي وابتسام الصديني.
والجدير بالذكر ّأن مشاركة املغرب في
بطولة العالم ستمنح أمكناسي والصديني
عددًا مهمًا من النقاط ،في طريق التأهل إلى
دورة األلعاب األوملبية «طوكيو .»2020

زمالء هاميلتون أساطير!

قال البريطاني لويس هاميلتونّ ،إن
جميع زمالئه في مرسيدس «أساطير»،
وذلك بعد تحقيق ثنائية لقبي الصانعني
والسائقني ببطولة العالم لسباقات فورموال
 1للسيارات بالبرازيل .وقال السائق البالغ
من العمر  33عامًا« :هذه السنوات الـ 6
املاضية كانت ملحمية ومشهودة .نحن اآلن
أساطير تذكروا هذا .عندما تعودون إلى
الديار وتنظرون في املرآة ،وتستيقظون في
الصباح فليقل كل منكم :إنني أسطورة».

