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رياضة

رياضة

سلويات

الكرة اللبنانية

الخطيب عائد!

أعوام طويلة عن رأس الحربة الهداف .هي مسألة
أصبح معلومًا أن أزمة مهاجمين تعاني منها كرة القدم اللبنانية وتاليًا المنتخب الوطني ،الذي يبحث منذ
ٍ
ّ
تتحدث عنها األرقام ،إذ مع ختام المرحلة التاسعة من الدوري اللبناني لكرة القدم سجل أقل من نصف الالعبين األجانب في الفرق الـ  12حوالى  %40من األهداف
التي شهدتها البطولة

اختفاء رأس الحربة المحلي
السيطرة للهداف األجنبي والبقية «كومبارس»
شربل ّ
كريم
ي ـ ــوم وص ـ ــل املـ ـ ـ ـ ــدرب امل ــون ـت ـي ـن ـغ ــري
م ـ ـيـ ــودراغ رادول ــوفـ ـيـ ـت ــش ل ــإش ــراف
ع ـل ــى م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم،
خلفًا لإليطالي جوسيبي جيانيني،
ك ــان عـلــى ع ـلـ ٍـم مـسـبــق ب ــوج ــود أزم ــة
ّ
اللبنانية.
مـهــاجـمــن فــي ك ــرة ال ـقــدم
أس ـ ـمـ ــاء عـ ـ ـ ّـدة وضـ ـع ــت أمـ ــامـ ــه عـلــى

الـ ـط ــاول ــة وق ـ ـتـ ــذاك ،وأس ـ ـمـ ــاء كـثـيــرة
راقـبـهــا فــي الـ ــدوري املـحـلــي مــن دون
أن يقتنع بـهــا ،فـقــرر إعـطــاء الفرصة
لالعبني مغتربني مثل هــال الحلوة
وحسن «سوني» سعد وعمر شعبان
«بــوغ ـيــل» ،والـبـحــث عــن آخــريــن مثل
املكسيكي املولد خيرونيمو أميوني.
العب
سئل «رادو» مرارًا عن استدعاء
ٍ
م ـثــل ال ـح ـل ــوة الـ ــذي ل ــم يـسـجــل أكـثــر
م ــن  3أه ـ ــداف دول ـ ّـي ــة ف ــي  17م ـبــاراة
مــع منتخب «األرز» ،وسئل عــن عدم
إعطائه الفرصة لالعبني مثل عدنان
ملحم وأحمد حجازي ،فكان واضحًا
بأنه يبحث عن خصائص ّ
معينة في
الــاعــب املهاجم ال يملكها الالعبون
الناشطون في بطولة الــدوري ،وذلك
ـاب ت ـق ـن ـيــة ت ــرت ـب ــط بـنـشــأتـهــم
ألس ـ ـبـ ـ ٍ
بالدرجة األولى.
ومن هذه النقطة يمكن االنطالق ،إذ

ّ ّ
إن قلة من املهاجمني املحليني لديهم
ّ
الهجومية لصناعة الفارق
اإلمكانات
ّ
ف ــي املـ ـب ــاري ــات الـ ــدولـ ــيـ ــة ،وه ـ ــو أم ــر
ملـســه رادولــوف ـي ـتــش مـنــذ ّأول ّ
تجمع
للمنتخب وفــي الـتـمــاريــن الـتــي تلت
ذل ــك ،خ ــال ال ـف ـتــرة األولـ ــى لــوصــولــه
ً
إل ــى لـبـنــان .هــو أعـطــى أحـيــانــا مـثــاال
ّ
عما يحكي عنه ،فيذكر اســم مهاجم
شـبــاب الـســاحــل مـحـمــود كـجــك الــذي
كـ ــان ي ـل ـعــب ل ــأن ـص ــار س ــاب ـق ــا ،فـهــذا
الالعب رأى فيه املــدرب املونتينغري
ً
خ ــام ــة ه ـج ــوم ـ ّـي ــة ،ل ـك ـنــه مل ــس نقصًا
ّ
ّ
كبيرًا في إمكاناته الذهنية والفنية
على أرض امللعب ،فموهبته يصفها

بــال ـف ـطـ ّ
ـريــة ،وال ـت ــي ل ــم يـتــم تنميتها
بالشكل الصحيح.
وه ــذه الـنـقـطــة تـعـيــد امل ــوض ــوع إلــى
املربع ّ
ّ
األول ،أي للحديث عن العمل
ال ــذي ي ـقــوم بــه مــدربــو ف ــرق الـفـئــات
ال ـع ـم ــري ــة ،ب ـح ـيــث ُي ـج ـ ِـم ــع عـ ــدد مــن
املدربني األجانب في الدرجة األولى
بـ ــأن امل ـه ــاج ــم امل ـح ـلــي يـعـتـمــد على
ّ
ّ
والتطور من دون
في التعلم
نفسه ّ
أن ي ـت ـلــقــى ّأي مـ ـس ــاع ــدة ،إذ لـيــس
هـنــاك مــن يلقنه أس ــس الـتـمــركــز أو
ال ـت ـح ــرك م ــن دون كـ ـ ــرة ،أو كـيـفـ ّـيــة
العمل لوصول الكرة إليه واستغالل
امل ـس ــاح ــات واملـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـل ـعــب،

وه ــي مــن الـبــديـهـ ّـيــات فــي عــالــم كــرة
القدم.
ً
ه ــي ف ـعــا مـســألــة أس ــاس ـ ّـي ــة ،ول ــو تـ ّـم
ت ـل ـق ـي ـن ـهــا ل ـل ـم ـهــاج ـمــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن
لكانوا من أفضل الهدافني في املنطقة
ال ـع ــرب ـ ّـيــة ال ف ــي ل ـب ـنــان ف ـق ــط .ول ـهــذا
ّ
ال ـس ـب ــب ك ـ ــان واض ـ ـحـ ــا أن امل ــدرب ــن
األجانب الذين تعاقبوا على تدريب
م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ،ح ـ ــاول ـ ــوا أح ـي ــان ــا
موهبة
العب يملك
االستعانة بأكثر
ٍ
ّ
فطرية لشغل دور الهداف ،وذلك ألنه
بإمكانه صناعة الفارق أكثر من غيره
داخ ــل منطقة ال ـجــزاء ،وامل ـثــال األبــرز
على هذه املقولة عندما اعتمد ّ
املدرب
األمل ــان ــي ثـيــو بــوكـيــر عـلــى (الـجـنــاح)
ح ـس ــن ش ـع ـي ـتــو ف ــي م ــرك ــز امل ـهــاجــم
ف ــي إحـ ــدى امل ـب ــاري ــات أمـ ــام تــايــانــد
فــي بـيــروت ،فـكــان أن سجل «مــونــي»
ه ــدف ــن م ــن خ ــال م ـه ــارات ــه ال ـفــرديــة
ّ
املميزة.
ّ
هـ ــي ن ـق ـط ــة تـ ـن ــب ــه لـ ـه ــا الـ ـع ــدي ــد مــن
سابقة،
ـرات
املــدربــن املحليني في فـتـ ٍ
ّ
فقال جمال طه في إحــدى املــرات ،أنه
لو امتلك جناح اإلخــاء األهلي عاليه
الحالي خالد تكه جي في فريقه ،لكان
قد اعتمد عليه في مركز رأس الحربة،
مؤكدًا إمكانية نجاحه في هذا الدور
بــالـنـظــر إل ــى م ـهــاراتــه ال ـفـ ّ
ـرديــة الـتــي
ت ـم ـن ـحــه األف ـض ـل ـي ــة فـ ــي امل ـس ــاح ــات
ّ
الضيقة وتحديدًا في منطقة الجزاء.
لكن مدربني آخرين ملسوا أن املشكلة
أك ـبــر بكثير وس ــط ضـيــق الـخـيــارات
امل ـح ـل ـ ّـيــة ع ـل ــى هـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد ،ف ـكــان

ال يبدو أن لقب الهداف سيفلت
من الالعبين األجانب هذا الموسم

ّ
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ّ
إميل رستم جريئًا عند تسلمه مهمة
تـ ــدريـ ــب األنـ ـ ـص ـ ــار لـ ـفـ ـت ــرة ق ـص ـي ــرة،
عشية انـطــاق املــوســم املــاضــي حيث
ق ـ ــرر ال ـل ـع ــب ب ـم ـه ــاج ـ َـم ــن أج ـن ـبـ َـيــن
هما السنغاليان تــاال نــداي الــذي لم
ُ
يطل مشواره مع «األخضر» بعدها،
ّ
وال ـح ــاج مــالــك ت ــال ال ــذي ع ــاد وت ــوج
هدافًا للدوري بـ 15هدفًا.
وتتويج «ملك» منطقة الجزاء بلقب
لسيطرة
الهداف ،لم يكن إال استمرارًا
ّ
أجنبية عـلــى الئـحــة ال ـهــدافــن ،أقـلــه
فــي األعـ ــوام الـعـشــرة األخ ـيــرة وســط
ّ
ـرق مـتـقــطــع لــاع ـبــن الـلـبـنــانـيــن
خـ ـ ٍ
ومنهم ينشطون في خط الوسط ال
في مركز رأس الحربة .فعمليًا بدأت
األزمة عقب نهاية سيطرة املهاجمني
النجماويني على «الحذاء الذهبي»،
ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان ق ـ ــد ذه ـ ـ ــب إل ـ ـ ــى م ـح ـمــد
قصاص في موسم 22( 2004-2003
س ـجــل ه ــدف ــا) ث ــم ف ــي امل ــوس ــم ال ــذي
تاله ( 21هدفًا) ،ليخلفه بعدها علي
نــاصــر الــديــن ( 17هــدفــا) ،ثــم زميله
محمد غــدار ملوسمني متتاليني (25
و 22هدفًا تواليًا).
وب ـع ــد ه ــذه ال ـف ـتــرة أص ـب ــح ال ـعــراقــي
ص ـ ــال ـ ــح س ـ ــدي ـ ــر هـ ـ ـ ــدافـ ـ ـ ــا لـ ـ ـل ـ ــدوري
(س ـج ــل لـلـعـهــد  27ه ــدف ــا ف ــي مــوســم
 ،)2009-2008ت ــاه مـهــاجــم النجمة
السنغالي ماكيتي ديوب ( 23هدفًا)،
ّ
اللبنانية مــع حسن
لتعود األسـمــاء

معتوق ومحمد حـيــدر وعـمــاد غــدار
وع ــدن ــان مـلـحــم ال ـ ــذي ش ـ ــارك زمـيـلــه
في الراسينغ العاجي السينا سورو
صـ ــدارة ال ـهــدافــن ف ــي مــوســم -2013
ٌّ
( 2014سجل كل منهما  15هدفًا) ،قبل
أن يبسط األرجنتيني لوكاس غاالن
سيطرته على لقب ّ
الهداف ملوسمني
متتاليني ( 17هدفًا مع السالم زغرتا
و 19هــدفــا مــع األن ـص ــار) ،ويـقــف أبو
بـكــر امل ــل بــأهــدافــه ال ـ ـ  16بـيـنــه وبــن
ال ـحــاج مــالــك ال ــذي يـتـصـ ّـدر الــائـحــة
حاليًا.
وعند هذه الالئحة يمكن التوقف ،إذ
ال يبدو أن اللقب سيفلت من الالعبني
األجــانــب مــع ان ـطــاق ال ـصــراع املبكر
ب ــن الـ ـح ــاج م ــال ــك وم ـه ــاج ــم ال ـع ـهــد
البلغاري مــارتــن توشيف ،ومواكبة
أجــانــب آخــريــن مـثــل زمـيــل األول في
األن ـص ــار الـتــونـســي حـســام الـلــواتــي،
ومهاجم النجمة البرازيلي فيليبي
فيديليس دوس سانتوس.
ّ
تتحدث عن نفسها في هذا
واألرقــام
اإلطــار ،إذ ّ
سجل  16أجنبيًا  47هدفًا
من أصل األهداف الـ  120التي ُس ّجلت
فــي املــراحــل التسع مــن عمر ال ــدوري،
بينما ّ
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هدفًا.
إذًا مسألة املنافسة األجنبية الصرفة
على لقب الهداف هي منطقية ،إذ إن
الـفــرق ال ـ  12تعتمد على رأس حربة
أجنبي ،ما عدا السالم زغرتا أحيانًا
ف ــي حـ ــال عـ ــدم غ ـي ــاب ع ــدن ــان مـلـحــم
ّ
يتحول هداف الفريق الشمالي
حيث
ـادو ن ـيــاس إل ــى مركز
ـ
ـ
م
أ
ـي
ـ
ن
ـا
ـ
ت
ـ
ي
املــور
ً
الـ ـجـ ـن ــاح ،إضـ ــافـ ــة إلـ ــى ال ـع ـه ــد ال ــذي
يشرك أكــرم مغربي بغياب توشيف،
رأي ف ـنــي يشير
ع ـل ـمــا أن أك ـث ــر م ــن ٍ
إلــى أن مغربي هــو الــاعــب اللبناني
الوحيد الذي يتمتع بصورة املهاجم
الحديث ،وذلــك من حيث نضجه في
ّ
التصرف على أرض امللعب بعيدًا من
مسألة التهديف ،إذ يساعد املجموعة
ـاالت عــدة ،فيدافع
بشكل كبير في حـ ٍ
ٍ
أح ـيــانــا وي ـخ ـلــق ال ـخ ـي ــارات لــاعـبــي
ـان أخ ــرى ،وتحديدًا
الــوســط فــي أح ـيـ ٍ
عندما يظهر بذكاء على خط التمرير
العب مستحوذ تحت
عندما يكون أي ٍ
ال ـض ـغــط .ل ـكــن امل ــؤس ــف أن املنتخب
ال يـسـتـطـيــع االس ـت ـف ــادة م ــن مـغــربــي
املوقوف اتحاديًا عن اللعب الدولي،
وه ـ ــي مـ ـس ــأل ــة تـ ــزيـ ــد م ـ ــن م ـش ـك ــات
املنتخب الذي ّ
يعد هدافه األول حاليًا
الع ـ ـبـ ــا لـ ـل ــوس ــط أي حـ ـس ــن م ـع ـتــوق
(ثــانــي هــدافــي املنتخب التاريخيني
بالتساوي مع وارطان غازاريان بـ 19
هــدفــا) ،ليتكرر املشهد السابق الذي
يعكس ه ــذه املشكلة املــزمـنــة بحيث
أن الـهــداف التاريخي ملنتخب لبنان
هو العب وسط أيضًا أي رضا عنتر
صاحب الـ  20هدفًا.
ّ
مشكلة ال يبدو أن حلها قريب ،إذ ال
وج ــود لـلـهــدافــن فــي الــدرجــة األول ــى
وال حـتــى ف ــي ال ــدرج ــة الـثــانـيــة الـتــي
ي ـس ـي ـطــر ال ــاعـ ـب ــون األج ـ ــان ـ ــب عـلــى
الئ ـح ــة أب ـ ــرز ال ـه ــداف ــن ف ـي ـهــا أي ـضــا،
فأيام فــادي علوش ومحمود حمود
وهـيـثــم زي ــن (ت ـ ّـوج ــوا بـلـقــب ال ـهــداف
س ــاب ـق ــا) ،ال ي ـب ــدو أن ـه ــا س ـت ـعــود في
قريب جدًا.
وقت
ٍ
ٍ

ّ
ّ
اللبنانية ،وقائد منتخب
أعلن نجم كرة السلة
لبنان السابق فادي الخطيب أنه سيلتقي
ّ
رئيس اتحاد كرة السلة أكرم الحلبي ،نهاية
هذا األسبوع أو األسبوع املقبل .ومن املتوقع
ّ
بحسب أوساط كرة السلة ،أن يتم الحديث عن
وضع منتخب لبنان للعبة ،واألداء السيئ الذي
ظهر عليه في املرحلة السادسة من تصفيات
كأس العالم أمام الصني وكوريا الجنوبية،
وقبلها أمام نيوزلندا .واستبعدت العديد من
املصادر إمكانية عودة الخطيب إلى املنتخب.
حتى أن العب نادي الشانفيل الحالي استبعد
إمكانية عودته.

ّ
ّ
السلة في مرحلة التصفيات األخيرة املؤهلة إلى كأس العالم ّ
تخيم على الواقع السلوي في لبنان .وتحدثت مصادر عن
ال تزال خسارة منتخب لبنان لكرة
ّ
اجتماع سيحصل بني العبي املنتخب والجهاز الفني مع رئيس اتحاد كرة السلة أكرم الحلبي نهاية هذا األسبوع ،للوقوف على أسباب الخسارتني أمام كوريا
الجنوبية والصني ،ومحاولة وضع رؤية جديدة قبل املرحلة األخيرة في شباط/فبراير املقبل .وكان الحلبي قد وجه انتقادات لالعبني عقب الخسارة أمام
كوريا في املباراة األولى من املرحلة ،معتبرًا أنهم ال ّ
يقدمون األداء الكافي للدفاع عن قميص املنتخب .وقالت بعض املصادر إن خالفات كبيرة حصلت
بني الالعبني أنفسهم ،وبني الالعبني والجهاز الفني في معسكر الفيليبني األخير( .عن موقع الفيبا)

إبراهيم مصاب

استراحة

ّ
ّ
أكدت مصادر سلوية أن العب نادي الشانفيل
ّ
ومنتخب لبنان لكرة السلة أحمد ابراهيم،
شارك في مباراتي املنتخب مع الصني
وكوريا الجنوبية في املرحلة السادسة من
ُ
تصفيات كأس العالم وهو مصاب .ونشرت
صور إلبراهيم أظهرت أنه ّ
تعرض إلصابة في
قدمه اليمنى (الكاحل) ،وذلك خالل تدريبات
املنتخب في املعسكر املغلق الذي أقيم في
ّ
الصني .ويبدو أن هذه اإلصابة أثرت على أداء
إبراهيم في مباراتي التصفيات.
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أفقيا
 -1عاصمة هايتي غالبية السكان من العرق األفريقي –  -2دولــة أوروبية كانت
الشمس ال تغيب عن مستعمراتها –  -3جرذ باألجنبية – بلدة لبنانية بقضاء عكار
ّ
تكلم بغير نظام بفعل تأثير الشيطان – يهدم الحائط
– من ال أخمص لقدميه – -4
راقصة لبنانية – بلدان وأوطــان –  -7من
-6
–
حربي
ـاح
–  -5أنــت باألجنبية – سـ
ّ
جبال لبنان – أدرج امليت في األكفان – تنشق الهواء العليل –  -8من أقضية لبنان
اإلداريــة –  -9عائلة ممثلة مصرية دخلت السينما من باب اإلعالنات والدها ايضا
ممثل مصري  -قبر ولحد –  -10من األفالم السينمائية لألخوين رحباني من إخراج
هنري بركات انتاج عام 1968

عموديًا

 -1عاصمة عربية – من الطيور – ّ -2
سد مصري شهير – من كان في سن الشباب – ّ-3
إله وخالق – بلدة روسية في ياكوتيا بسيبيريا تتدنى الحرارة فيها بحيث تسجل
 80درجة مئوية تحت الصفر –  -4من الحبوب – خالف سيدات –  -5ذكر األفعى – من
الحبوب – أدام النظر إليه بسكون ّ الطرف –  -6بلدي – لون أصفر باألجنبية –  -7ضد
إشتراهم – منشرح الصدر –  -8دق الجرس – أحرف متشابهة – إزداد حجم النبات –
ْ
ّ
الثورين بأداتها – مارشال فرنسي قاد جيوش الحلفاء
عنقي
 -9خشبة معترضة في
الى النصر النهائي في الحرب العاملية األولى – ما يكتمه اإلنسان في نفسه –  -10بلدة
لبنانية بقضاء كسروان

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

 -1نمل – السبع –  -2شمشون – ّ
شمام – ّ -3
يرم – البندر –  -4شاركو – وا –  -5آر – وج – نحلب
–  -6وسيمة – يو –  -7شل – تلس – اور –  -8باصرة – ين –  -9أدلي – الكرش –  -10باب التبانة

عموديًا
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مشاهير 3032

حلول الشبكة السابقة

 -1شيخ الشباب –  -2نمر – الدا –  -3مشمش – صلب –  -4لو – اوستريا –  -5نارجيلة – -6
لك – مس – آت –  -7لشبونة – يلب –  -8سمن – انكا –  -9بادوليو – رن –  -10عمر ابو ريشة

حل الشبكة 3031

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

كــات ـبــة صـحـفـيــة وم ـخــرجــة لـبـنــانـيــة مــوال ـيــد ع ــام  1975خــري ـجــة جــامـعــة
كونكورديا في مونتريال كندا حيث درســت الصحافة وتاريخ السياسة
خاصة سياسة الدول العربية
 = 11+7+5+6+3مهنة التاجر ■  = 8+2+10+9+1شجاعة باألجنبية ■ 4+7
= سقي

حل الشبكة الماضية :فرناندو لوغو

من املتوقع أن يعود صانع ألعاب نادي الرياضي
ّ
بيروت ومنتخب لبنان لكرة السلة وائل
عرقجي بعد حوالى عشرة ّأيام ،للمشاركة مع
ّ
فريقه وفي تدريبات املنتخب .وأكدت مصادر
ّ
سلوية أن مباراة عرقجي األولى مع الرياضي
بعد العودة ستكون ضد نادي أطلس الفرزل
في الدوري املحلي ،واملقررة في الخامس
عشر من الشهر الجاري .وكان أفضل صانع
ألعاب في لبنان ،قد ّ
تعرض لقطع في الرباض
الصليبي أبعده عن املالعب لحوالى العام،
وخضع لعالج في الواليات املتحدة األميركية.

أجانب جدد

ّ
استغلت بعد فرق كرة السلة الناشطة في
الدرجة األولى فترة التوقف الدولي لتعزيز
صفوفها .وتعاقد نادي هوبس مع الالعب
األميركي ويلي وارين .ويعتبر وارين من
الالعبني ّ
املميزين ،كما حقق سابقًا لقب
ّ
ّ
هداف الدوري الصيني .ومن جهته وقع نادي
الشانفيل مع األميركي ديماريوس بولدز.
أما نادي الرياضي بيروت فاستعاد العبه
النيجيري كريستوفر أوبيكبا ،واستغنى عن
جاكي كارمايلكل.

