8

السبت  29كانون األول  2018العدد 3651

السبت  29كانون األول  2018العدد 3651

رياضة

رياضة
حصيلة روسيا  :2018مونديال للتاريخ

بيوغرافي
 5مدربين من أصل ّ 12
ودعوا الدوري ُ اللبناني لكرة القدم قبل ختام مرحلة الذهاب 4 .منهم كانوا أجانب ،تاركين
الساحة للمدربين اللبنانيين والعرب ،لتطرح إشكالية عن هوية المدرب األنسب للفرق اللبنانية ،فهل هو المدرب
األجنبي أم اللبناني أم العربي؟

ّ
مدربين ودعوا الدوري
5
َّ

اللبناني «خلص» نفسه واألجنبي ضحية عناده
ناجحة مــع الفريق األصـفــر ،سقط
ف ــي ف ــخ ع ـن ــاده ،إذ رف ــض الـتـعــاقــد
م ـ ــع أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن اسـ ـ ـ ـ ٍـم بـ ـ ـ ـ ــارز ،ال بــل
كـ ـ ــان ق ــريـ ـب ــا مـ ــن خـ ـ ــوض ال ـ ـ ــدوري
بأجنبيني فقط بسبب عدم اقتناعه
بأي أجنبي قبل أن تتدارك اإلدارة
املــوضــوع وتستعيد الكاميروني
سـتــانـلــي إيـشــابــي ال ــذي ك ــان أكثر
العبي الصفاء مشاركة في مرحلة
الـ ــذهـ ــاب .ع ـن ــاد ف ــال ـي ــري ــو أوص ـل ــه
حتى إلــى االعـتـكــاف عــن التمارين
بسبب ضـ ّـم الـصـفــاء لــاعــب واعــد،
ه ــو ع ـلــي ط ـح ــان ،م ــن ال ـع ـهــد ،قبل
ترحيل األخـيــر إلــى الحكمة كرمى
ل ـع ـي ــون امل ـ ـ ـ ــدرب ،ال ـ ــذي لـ ــم يـحـقــق
ال ـفــريــق ب ـق ـيــادتــه أي ان ـت ـصــار في
زمن طويل.
أسوأ بداية له منذ ٍ
وربـمــا لــم يعلم فاليريو مــا يعرفه
ّ
امل ــدرب ــون ال ـل ـب ـنــان ـيــون بـ ــأن عليك
ك ـس ــب ّ
ود ال ــاعـ ـب ــن ل ـك ــي تـحـفــظ

شربل ّ
كريم
ال يختلف اثنان على صعوبة مهمة
أي م ــدرب ي ـشــرف عـلــى أح ــد الـفــرق
فــي الـ ـ ّـدوري الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـقــدم،
إذ بغض النظر عن اســم الفريق أو
إم ـكــانــاتــه أو م ـس ـتــواه ،ف ــإن امل ــدرب
م ـطــالــب دائ ـم ــا بـتـحـقـيــق الـنـتــائــج،
وأحـ ـي ــان ــا بـتـحـقـيــق الـ ـف ــوز ف ــي كــل
م ـ ـبـ ــاراة ،وإال ف ـس ـت ـكــون اإلق ــال ــة أو
الدفع إلــى االستقالة بانتظاره في
نهاية املطاف.
ربـمــا كــانــت واق ـعــة اسـتـقــالــة مــدرب
الـنـجـمــة الـســابــق بــور ُيــس بــونـيــاك،
املـثــال األب ــرز على مــا ذكــر سلفًا ،إذ
بنظر الـكـثـيــريــن ،إن إدارة النجمة
ك ــان ــت ب ــان ـت ـظ ــار الـ ـص ــرب ــي «ع ـلــى
امل ـف ــرق» إلقــالـتــه عـنــد أول خ ـســارة،
وه ـ ــذا م ــا ح ـصــل ع ـنــدمــا أع ـل ــن هو
ّ
ب ـن ـف ـســه قـ ـ ــرار ت ـخ ــل ـي ــه ع ــن ت ــدري ــب
الفريق ،وهي خطوة تحصل غالبًا
بــاتـفــاق بــن الـطــرفــن ،وذل ــك لحفظ
ماء الوجه وسمعة املدرب.
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،الـنـقـطــة األس ــاس
هـ ـن ــا ت ـت ـع ـل ــق ب ــاخـ ـتـ ـي ــار األنـ ــديـ ــة
ل ـل ـم ــدرب ــن ،وخ ـص ــوص ــا األج ــان ــب،
الـ ــذيـ ــن ح ـ ـصـ ــدوا الـ ـفـ ـش ــل بـ ـع ــد 11
م ــرحـ ـل ــة ،ل ـي ـب ـقــى ب ـم ـن ــأى عـ ــن ه ــذا
الـتــوصـيــف م ـ َ
ـدرب ــن عــربـ َّـيــن ،هما
األردني عبد الله أبو زمع (األنصار)
وال ـعــراقــي عـبــد الــوهــاب أب ــو الهيل
(اإلخ ـ ـ ـ ــاء األهـ ـل ــي ع ــالـ ـي ــه) ،ال ـلــذيــن
َ
حـظـيــا بــرضــى إدارتـ ـ ــي نــاديـيـهـمــا،
ّ
وخـصــوصــا بـعــدمــا ق ــدم فريقاهما
املستوى املأمول بعيدًا من النتائج.

وعـنــد هــذه الـنـقـطــة ،يمكن التوقف
أي ـ ـض ـ ــا ،وس ـ ـ ــط إشـ ـك ــالـ ـي ــة ك ــروي ــة
ً
حــاضــرة عامليًا أص ــاُ ،يـطــرح فيها
ســؤال دائ ــم :هــل نحكم على املــدرب
اسـتـنــادًا إلــى نتائجه ،أم مــن خالل
املستوى العام الذي ّ
يقدمه فريقه؟
ّ
الواقع أن اإلجابة عبر األحداث التي
ح ـص ـلــت ش ـم ـلــت األم ــري ــن م ـع ــا ،إذ
خرج البعض من مناصبهم بسبب
نتائج فرقهم ،ورحل البعض اآلخر
بـسـبــب األداء امل ـت ــواض ــع ،أو حتى
للسببني املذكورين.

اللبناني أفضل من األجنبي؟
وال ـحــديــث مــع ال ـخ ـبــراء واملـتــابـعــن
م ــن ك ـثــب ل ـل ـكــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،يـتــرك
ُ
إج ـ ــاب ـ ــات كـ ـثـ ـي ــرة تـ ـنـ ـص ــف املـ ـ ــدرب
اللبناني على نظيره األجـنـبــي ،إذ
يتفق كـثـيــرون عـلــى أن املنتخبات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى م ــدرب ــن
مـتـفــرغــن ،وه ــو أم ــر يـ ّ
ـؤمـنــه امل ــدرب
ّ
االجنبي ،الذي يسخر وقته ملراقبة
كــل امل ـبــاريــات والــاع ـبــن ،ثــم ينقل
إليهم ،ما ينعكس
أفكاره التطويرية
ً
إيجابًا على اللعبة عامة.
وه ـ ـنـ ــا ت ـ ـبـ ــرز ن ـق ـط ــة عـ ـ ــدم إيـ ـم ــان
الكثيرين بــاألجــانــب بعد اآلن ،إذ
ح ـتــى «ص ــان ــع ال ـف ـت ــرة الــذه ـب ـيــة»
لـلـمـنـتـخــب ال ــوط ـن ــي ،أي األمل ــان ــي
ثيو بوكير ،خرج من دائرة الضوء
ب ــالـ ـص ــورة ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ي ـخــرج
م ـن ـهــا أي مـ ـ ــدرب ل ـب ـن ــان ــي ،ل ـكــون
إدارات األندية تتعاطى مع جميع
املدربني بالطريقة نفسها ،فتطلب
ً
تــرج ـمــة أف ـك ــاره ــا أوال ،وتـحـقـيــق

ينظر
الجمهور
إلى النتيجة
إلطالق
االحتفاالت
(أرشيف ــ
عدنان الحاج
علي)

آمــال ـهــا ثــان ـيــا ،حـتــى ي ـكــون هـنــاك
اقتناع تام بهذا املدرب أو ذاك.
ل ـكــن ال ــواق ــع أن امل ـ ــدرب الـلـبـنــانــي
أثـبــت نفسه فــي مـجــاالت عــدة في
الـ ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـن ــان ــي ،إذ ي ـك ـفــي أن
ي ـكــون بــاســم مــرمــر األف ـض ــل على
هذا الصعيد لكي نتأكد أنه يمكن
م ــدرب ــا لـبـنــانـيــا مـثـقـفــا ك ـ ّ
ـروي ــا أن
ي ــؤدي دورًا نــاجـحــا فــي البطولة.
ومع استقالة  4أجانب أو إقالتهم،
مواطن
وحلول مدرب محلي مكان
ٍ
ل ـ ــه وإصـ ــاب ـ ـتـ ــه ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح س ــري ـع ــا
ً
(ح ـ ـسـ ــن ح ـ ـسـ ــون بـ ـ ـ ــدال م ـ ــن ف ـ ــؤاد

استقال بونياك بعدما شعر
هناك مجموعة من الالعبين
بأن
ّ
غير وفية له وتريد إفشاله
لـيــا فــي الـشـبــاب ال ـغــازيــة) ،تأتي
املعادلة لتقول إن املدرب اللبناني
ّ
أفضل من األجنبي ،ال بسبب قلة
إم ـك ــان ــات األخـ ـي ــر أو ض ـع ـفــه ،بل
ب ـس ـبــب م ـعــرف ـتــه ب ــال ــوض ــع ال ـعــام
وبواقع األندية والالعبني.
وهـنــا الـحــديــث عــن معرفة املــدرب
ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـك ـي ـف ـيــة ال ـت ـع ــام ــل مــع
الالعبني ،وهي أصعب مهمات أي
ـادم
ـدرب ق ـ ٍ
ـدرب أجـنـبــي أو أي م ـ ٍ
مـ ٍ
حديثًا إلــى لبنان .ومــن املهم جدًا
أن ي ـع ــرف املـ ـ ــدرب خ ـبــايــا طــريـقــة
ع ـيــش ك ــل الع ــب وزواي ـ ــاه ـ ــا ،ففي
نهاية املطاف ال يعيش الالعبون

الـلـبـنــانـيــون ح ـيــاة اح ـتــراف ـيــة ،بل
لكل واح ـ ٍـد منهم أسـلــوب حـيــاة ال
يـشـبــه أس ـل ــوب اآلخ ـ ــر ،وبــال ـتــالــي
ّ
ي ـح ــت ــم ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ع ـل ــى امل ــدرب ــن
واحد
التعامل بخصوصية مع كل
ٍ
منهم .وهذه النقطة أساسية جدًا،
فالعامل البسيكولوجي مؤثر جدًا
فــي إخـ ــراج األف ـضــل مــن كــل العــب
فــي عملية االسـتـعــداد للمباريات
أو خاللها.
وهـ ـ ــذه امل ـس ــائ ــل ع ــرف ـه ــا امل ــدرب ــان
الـعــربـيــان الــوحـيــدان فــي ال ــدوري،
إذ يسرد مصدر ّ
مقرب من أبو زمع
ـاح ســريــع لــأردنــي
كــامــا عــن ن ـجـ ٍ
ف ــي ج ـمــع الع ـب ــي األنـ ـص ــار حــولــه
وإقناعهم بــأفـكــاره ،لكون الالعب
الـلـبـنــانــي يـشـبــه ن ـظ ـيــره األردنـ ــي
على صعيد العقلية ،بينما نجح
أب ــو ال ـه ـيــل مــوس ـمــا ب ـعــد آخ ــر مع
اإلخـ ـ ـ ــاء ب ـف ـع ــل مـ ـ ـ ــروره ب ــامل ــاع ــب
الـلـبـنــانـيــة الع ـب ــا ،وم ـعــرف ـتــه بكل
ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا وب ـ ـكـ ــل م ـ ــا ي ـع ـي ـشــه
العبوها.

مشاكل مشتركة لألجانب
وعـ ـن ــد كـ ــل م ـ ـ ــدرب أجـ ـنـ ـب ــي خ ــرج
مــن ن ــادي ــه ،يمكن الـتــوقــف ملعرفة
امل ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدو م ـش ـتــركــة
أحـيــانــا ،وال ـتــي وق ــع األجــانــب في
فـ ـخـ ـه ــا ،وب ـع ـض ـه ــم م ـ ــن نـصـبـهــا
لنفسه ،فكانت املقصلة بانتظاره.
مـ ــن هـ ـن ــا ،لـ ــم يـ ـك ــن م ـس ـت ـغ ــرب ــا أن
يكون مــدرب الصفاء السابق تيتا
فاليريو أول الراحلني هذا املوسم.
فهذا املدرب الذي كانت له بصمات

رأسـ ــك .هــي نـقـطــة رب ـمــا شـعــر بها
ب ــونـ ـي ــاك مـ ـت ــأخـ ـرًا ،إذ يـ ـق ــول أح ــد
ّ
املقربني منه إن الصربي لم يتردد
لحظة في تقديم استقالته بعدما
أص ـب ــح ي ـم ـلــك شـ ـع ــورًا بـ ــأن ه ـنــاك
مجموعة مــن الــاعـبــن غـيــر وفـ ّـيــة
لــه ،وتــريــد إفـشــالــه .معلومات غير
م ـس ـت ـب ـع ــدة أب ـ ـ ـ ـ ـدًا ،لـ ـك ــن الـ ــواضـ ــح
أن ال ـعــديــد م ــن الع ـبــي الـنـجـمــة لم
ي ـه ـض ـم ــوا ك ـث ـي ـرًا م ــدربـ ـه ــم ،وه ــو
اآلخ ــر ال ــذي يتصرف بعناد حتى
مـ ــع أع ـ ـضـ ــاء فـ ــي ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـيــة
سألوه أحيانًا عن خياراته ،فاعتبر
ً
هـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر تـ ــدخـ ــا فـ ــي ش ــؤون ــه،
علمًا أن النجمة لم ّ
يقدم معه أداءً
مـقـنـعــا ،لـكــن بــا شــك حـقــق نتائج
جـ ـ ّـيـ ــدة تـ ـت ــرك م ـه ـم ــة ث ـق ـي ـلــة عـلــى
خ ـل ـي ـف ـتــه م ــوس ــى ح ـج ـي ــج ،إذ فــي
نهاية املطاف ينظر الجمهور إلى
النتيجة إلطالق االحتفاالت بعيدًا
م ــن ك ــل امل ــاحـ ـظ ــات وال ـت ـح ـل ـيــات
التي تفرزها نهاية كل مباراة.
كـ ــذلـ ــك ،رغ ـ ــم ش ـخ ـص ـي ـتــه ال ـه ــادئ ــة
وط ـب ـعــه ال ـخ ـل ــوق ،ب ـقــي الـتــونـســي
طـ ــارق ث ــاب ــت م ـص ـ ّـرًا ع ـلــى فلسفته
الـتـكـتـيـكـيــة ال ـت ــي ل ــم ت ـكــن مــرضـيــة
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـعــديــد مــن ال ـكــوادر
الفنية فــي الـســام زغــرتــا ،فـكــان أن
ً
انتهى به املطاف مستقيال.
واالستقالة أيضًا كانت قرار املدرب
الفنزويلي كيكي غارسيا ،الذي كرر
مــا فعله املــوســم املــاضــي مــع النبي
ش ـي ــت ،ل ـكــن ت ـحــت م ـسـ ّـمــى ال ـب ـقــاع،
إذ يـبــدو أنــه لــم يتعلم مــن تجربته
ال ـس ــاب ـق ــة «ال ـص ـع ـب ــة» م ــع ال ـفــريــق
ال ـب ـقــاعــي ،ف ـك ــان أن أن ـه ــى م ـش ــوارًا
ّ
الجيد الذي
ثانيًا معه ،رغــم العمل
قام به بشهادة الكثيرين.
إذًا ،هـ ــي إش ـك ــال ـي ــة واسـ ـ ـع ـ ــة ،لـكــن
بــا ش ــك ،إن الـنـتــائــج ال ـتــي حققها
املــدربــون املحليون واملـشــاكــل التي
عانى منها األجــانــب تترك األندية
أم ـ ــام ح ـس ــاب ــات طــوي ـلــة ع ـنــد ق ــرار
تـعـيــن أي مـ ــدرب ،وح ـيــث يفترض
أن يـكــون التفكير األول فــي كيفية
ً
العمل على خطة طويلة األمــد بدال
من التغيير في كل فترة والبدء في
عملية البناء من النقطة الصفر.

انتهى األم ــر فــي تلك الليلة الـنــاريــة سريعًا .أق ــام في
نهايتها العبو فرنسا ممرًا شرفيًا لالعبي كرواتيا
لحظة صعودهم منصة التتويج .لكن املفارقة أنهم
كانوا األبطال فيها .لم يكن يبقى لفرنسا سوى هذه
الـبـطــولــة لتكمل سلسلة نجاحاتها املـمـكـنــة .حققت
إذًا كأس العالم ،األوملبياد ،كأس القارات ،كأس األمم
األوروبـ ـي ــة ،بـمــديــر فـنــي أح ــرز الـلـقــب الع ـبــا ومــدربــا.
م ــع بـ ـ ــروز الـ ـش ــاب ال ـف ــرن ـس ــي ك ـي ـل ـيــان م ـب ــاب ــي ال ــذي

ياسمين عبيد

أبـهــر الـعــالــم بسرعة غير عــاديــة أم ــام األرجـنـتــن ،في
مواجهة حصل فيها على ركلة جــزاء وسجل هدفني،
ليتقمص شخصية ّ
العداء أوسني بولت ،ويكتب اسمه
مــع أســاطـيــر املــونــديــال .هـكــذا رســم مــونــديــال روسيا
 2018معالم جديدة في خريطة العالم الكروية ،بانت
نـتــائـجـهــا عـلــى كــافــة عـنــاصــر الـلـعـبــة .فــي التخطيط
واإلع ــداد والـتــدريــب وحـضــور الالعبني وعطاءاتهم،
ً
وصـ ــوال إل ــى الـتـحـكـيــم ال ــذي خـضــع لتقنية «»VAR

املنتخبات العربية في التأهل إلى دور الـ
 ،16ولم يتوقع أكثر املتشائمني أن تغادر
املنتخبات العربية روسيا بتلك السرعة.
اكتفى منتخبا السعودية وتونس بتحقيق
فوز وحيد على منتخبي مصر وبنما،
بينما حصد منتخب املغرب نقطة وحيدة
بالتعادل مع إسبانيا ،بينما خسر املنتخب
املصري مبارياته الثالث في املونديال .رغم
ذلك ،دخلت مصر التاريخ .أصبح الحارس
املصري عصام الحضري أكبر العب سنًا
يشارك في كأس العالم عندما خاض املباراة
األخيرة في دور املجموعات أمام السعودية
وعمره  45عامًا و 161يومًا.

◄ ما قبل النهائيات وبعدها
أولى املفاجآت كانت عدم تأهل إيطاليا
«بطلة  »2006وهولندا «ثالثة  »2014إلى
النهائيات .منتخبان لطالم كانا يضفيان
على املونديال نكهة خاصة ،نظرًا
ً
َ
لشعبيتيهما ،فضال عن أن الكرة اإليطالية
ُ
ت َع ّد من بني الخمس األفضل عامليًا .بداية
النهائيات مفاجأة أيضًا .خسارة قاسية
تعرض لها املنتخب السعودي أمام نظيره
الروسي «املضيف» بخماسية نظيفة،
ّ
شكلت صدمة لدى الجماهير العربية
والسعودية ،وحتى الروسية ،التي لم تكن
تتوقع هذه البداية وال هذه النتيجة الكبيرة.
فعلى غير العادة ،شهدت هذه النسخة
مشاركة  4منتخبات عربية «دفعة واحدة»
للمرة األولى في التاريخ ،هي مصر واملغرب
وتونس والسعودية .انتهت هذه املشاركة
العربية بخيبة أمل ،حيث فشلت جميع

◄ إنكلترا تكسر اللعنة
تخطت إنكلترا مشكلتها مع الركالت
الترجيحية ،حيث لم تستطع الفوز بها في
أي نسخة بعدما خسرت  3مرات في 1990

ّ
سرعة اتخاذ القرار ،ووضــع شــروط محددة تنفذ في
كــل املـبــاريــات .عـمــومــا ،أبـهــرت روسـيــا الـعــالــم بنجاح
تنظيمي لم يكن أحــد يتوقع أن يصل إلــى هــذا الحد،
ف ــي ظ ــل األوضـ ـ ـ ــاع األم ـن ـي ــة والـ ـت ــوت ــرات الـسـيــاسـيــة
والديبلوماسية بــن ال ــدول .مونديال  2018سيدخل
في ذاكــرة التاريخ الخالدة .مفاجآت ّ
عدة ّ
تفجرت ،إن
ً
كانت بخروج الكبار ،أو األهداف الكثيرة ،وصوال إلى
التسجيل من ركالت ثابتة بأعداد كبيرة

بتجربتها الــرسـمـيــة األولـ ــى .فـبــن مــؤيــد وم ـعــارض،
اسـتـخــدمــت تـقـنـيــة الـفـيــديــو لـلـمــرة األولـ ــى ف ــي كــأس
ال ـع ــال ــم ّ ،وأظـ ـه ــرت أمـ ـ ــورًا إي ـجــاب ـيــة وأخـ ـ ــرى سـلـبـيــة.
ُ َّ
رأى ال ـنــقــاد أن ـهــا تــتـ َـبــع لـخــدمــة املـنـتـخـبــات الـكـبــرى،
بينما تساءل البعض اآلخــر« :على أي أســاس يطلب
الـحـكــم االسـتـعــانــة ب ـ ــ« »VARفــي ه ــذه ال ـحــالــة ،فيما
ال يستخدمها فــي حــالــة أخ ـ ــرى؟» .عـلــى أي ح ــال ،إن
تقنية الفيديو بحاجة إلى بعض التعديالت ،أبرزها

من الدور األول ،حيث ودعت منتخبات
مصر ونيجيريا واملغرب وتونس والسنغال
منافسات كأس العالم من دور املجموعات.
وهذه هي املرة األولى منذ  36عامًا التي
تغيب فيها منتخبات إفريقيا عن دور الـ16
في املونديال.

◄ سقوط الكبار
و 1998و ،2006إضافة إلى خسارة  3من
أربع مرات في بطولة أوروبا ،وذلك بفوزها
على كولومبيا .إضافة إلى التميز بالركالت
الثابتة ،حيث سجل اإلنكليز  9أهداف من
أصل  12هدفًا ،وكان قلب الدفاع هاري
ماغواير األكثر خطورة بالكرات الرأسية.

◄ إفريقيا مجددًا
على مستوى إفريقيا ،شهد مونديال
روسيا خروجًا جماعيًا ملنتخبات إفريقيا

مفاجأة جديدة قديمة تضاف .بطل العالم
السابق يغادر من الدور األول .لعنة البطولة
منذ عام  2006الحقت أملانيا «بطلة ،»2014
فخرجت من الدور األول للمرة األولى منذ
 80عامًا ،واحتلت املركز األخير بثالث نقاط
فقط ،بخسارتها أمام املكسيك وكوريا
الجنوبية وفوزها اليتيم على السويد .كذلك
تبخرت أحالم الثنائي األفضل في العالم،
ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو،
بالفوز ببطولة كأس العالم للمرة األولى
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في التاريخ ،بعدما ّ
ودع منتخبا األرجنتني
والبرتغال منافسات املونديال من دور الـ16
بعد الخسارة أمام فرنسا وأوروغواي على
الترتيب .كذلك خرج منتخب إسبانيا من
الدور ذاته ،بالخسارة أمام روسيا بركالت
الترجيح .أما منتخب البرازيل ،فلم يتمكن
بقيادة نيمار من حصد كأس العالم للمرة
األولى منذ نسخة  2002التي أقيمت في
كوريا الجنوبية واليابان بعد الهزيمة أمام
بلجيكا بنتيجة  2 – 1ضمن منافسات
الدور ربع النهائي.

◄ اليابان تصنع تاريخ آسيا
على الرغم أن منتخب اليابان ودع منافسات
كأس العالم  2018من دور الـ 16بعد الهزيمة
أمام بلجيكا بنتيجة  ،3 – 2بعدما كان
متقدمًا بهدفني دون مقابل ،إال أنه نجح في
كسب احترام العالم ،رافعًا راية آسيا في
املونديال .الراية اآلسيوية حملت بفخر داخل
امللعب وخارجه .بعد الهزيمة املؤملة ضد
بلجيكا ،كان يمكن التماس العذر لالعبي
اليابان إللقاء األكواب على األرض ،لكنهم
جمعوا كل القاذورات ونظفوا غرفة املالبس
لتظهر كأنها لم تستخدم من قبل .تركوا
ملحوظة باللغة الروسية يشكرون فيها
البلد املستضيف .وبات منتخب اليابان أكثر
املنتخبات اآلسيوية نجاحًا في الوصول إلى
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األدوار اإلقصائية بتاريخ بطوالت كأس
العالم ،بحيث تمكن من تخطي الدور األول
أعوام  .2018 ،2010 ،2002وجاء منتخب
كوريا الجنوبية في املركز الثاني ،بعدما
تأهل لألدوار اإلقصائية عامي ،2002
 ،2010ثم السعودية التي صعدت إلى
دور الـ 16في مونديال  ،1994ثم كوريا
الشمالية في مونديال  .1966املنتخبات
اآلسيوية نجحت في حصد  15نقطة
ضمن منافسات دور املجموعات ببطولة
كأس العالم ،بعدما تمكنت  4منتخبات من
أصل  5من تحقيق الفوز خالل مبارياتها
الثالث ،ليكون ذلك رقمًا قياسيًا ملنتخبات
قارة آسيا .ولم تتمكن القارة الصفراء من
حصد  15نقطة في دور املجموعات على
مدار تاريخ مشاركات منتخباتها في كأس
العالم.
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أفقيا

 -1مــؤلــف موسيقي نمساوي –  -2قــائــد جيش لبناني ســابــق –  -3خــاصــم أشـ ّـد الخصومة – مــدخــل –
مدينة إيرانية –  -4للندبة – إسم واليتني من الواليات املتحدة األميركية في الصحاري الكبرى واحدة
شمالية وأخرى جنوبية –  -5خاصتك وملكك – فنانة تركية –  -6نراه على بعض سطوح األبنية – جرذ
ّ
ّ
هندي األصل ينتج ليفًا متينًا صالحًا لصنع
باألجنبية –  -7حرف عطف – الفنان واملطرب –  -8نبات
الحبال والخيطان – مدينة أميركية وشبه جزيرة في والية أالسكا – ّ -9يدعي ويأتي باألكاذيب – بقلة
مركبة شديدة الخضرة تستعمل َ
لها أزهار صغيرة بيضاء وأوراق ّ
للسلطة فتعطيها طعمًا لذيذًا – -10
رئيس مجلس نيابي لبناني راحل

عموديًا

ّ
 -1من الخضر – نفاخات تعلو املاء –  -2ماركة ساعات عاملية – فنانة لبنانية –  -3حرف نصب – وجع
ُ
– جـفــاء أو ضــد ق ــرب –  -4فحص فــي األرض بحثًا عــن أشـيــاء ثمينة – مــاركــة سـيــارات – ضجر وسئم
ّ
َ
َ
َ
– ُ -5محتقر الدنيا ومنصرف لعبادة الله – فــرك ودعــك –  -6مؤلف موسيقي بولوني نــزع في فنه الى
ُ
الرومنطيقية – ّ
مدنس –  -7نعام – مدينة كندية في مقاطعة ألبرتا تعتبر مركز تجاري وصناعي – -8
ّ
أطالل مدينة قديمة في مصر هي اليوم تل الفرما بني بور سعيد واإلسماعيلية – دولة أفريقية –  -9نظام
ألعاب فيديو قديم إكتسب شعبية كبيرة – للنداء –  -10عاصمة أوروبية – عاصمة أوروبية

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

ّ
 -1كاميكاز – رق –  -2ليلكي – ّفران –  -3ادلب – أتيال –  -4ما – حبر – نفط –  -5أهز – مال – رن –
هدب –  -8الو – فتري –  -9سم – الحار –  -10الكحلونية
 -6لوار – توباز –  -7خوفو – ِ
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◄ األحصنة السوداء
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لم تقف األمور عند هذا الحد ،بل استمرت
املفاجآت حني وصلت روسيا ،التي لم يكن
يتوقع تخطيها الدور األول ،إلى الدور ربع
النهائي ،بعد فوزها على إسبانيا في دور
الـ  .16إال ان مشوارها انتهى عند محطة
كرواتيا ،التي وصلت إلى النهائي بفوزها
على إنكلترا ،وقد لعبت كرواتيا ثالث
مباريات متتالية بأشواطها اإلضافية ،ما
جعل املدير الفني للمنتخب زالتكو داليتش
يقول« :لعبنا أمام فرنسا مباراتنا الثامنة».

◄ النهائي أوروبي

مشاهير 3052

حلول الشبكة السابقة

 -1كالم الناس –  -2ايداهو – ملا –  -3ملل – زاخو –  -4يكبح – رو – رك –  -5كي – بم – فالح – -6
اراتو – حل –  -7زفت – لو – فلو –  -8رين – بهتان –  -9رالف نادر –  -10قناطر زبيدة

حل الشبكة 3051

إعداد
نعوم
مسعود
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فـنــان متعدد املــواهــب ( )2009-1958أمـيــركــي الجنسية لقب بملك الـبــوب.
ُصنف كأكثر فنان موسيقي شهرة وشعبية ومبيعًا لألسطوانات في العالم
 = 10+3+9+8+7+6+2عاصمة جــزيــرة كورسيكا ■  =1+10+5+4جــروح ■
 = 7+11ضمير متصل

حل الشبكة الماضية :ليف فيغوتسكي

للمرة الثالثة في آخر  4بطوالت ،نهائي
بطولة كأس العالم كان بني فريقني
أوروبيني .كان الدور نصف النهائي أيضًا
أوروبيًا خالصًا في نسخة  ،2018وفي
البطولة السابقة التي أقيمت في القارة
في ّ .2006
مرة أخرى سيطرت املنتخبات
األوروبية الكبيرة ،وبعض الفرق األقل
مكانة أيضًا ،على البطولة رغم عدم تأهل
إيطاليا وهولندا.

