10

األربعاء  10نيسان  2019العدد 3733

األربعاء  10نيسان  2019العدد 3733

11

رياضة

رياضة

الكرة اللبنانية

أخبار محلية

ّ
أي مدرب لمنتخب لبنان ...وماذا ينتظره؟
طوى المنتخب اللبناني لكرة القدم
صفحة المدير الفني المونتينيغري
ميودراغ رادولوفيتش ،وبدأ ّ
القيمون
عليه رحلة البحث عن مدرب آخر .عدد
كبير من َ
السير الذاتية على طاولة اللجنة
التنفيذية لالتحاد .لجنة مصغرة لدراسة
َ
السير وتقليص العدد قبل اختيار المدرب.
ّ
لكن عددًا من األسئلة تبرز في هذه
المرحلة .على رأسهاّ :
أي مدرب نريد؟
وماذا ينتظره في لبنان؟
عبد القادر سعد
قـ ــد يـ ـك ــون مـ ــن أصـ ـع ــب املـ ـهـ ـم ــات فــي
الفترة الحالية بالنسبة إلى املنتخب
اللبناني لكرة القدم هو اختيار مدير
ّ
فــنــي جــديــد .ع ــدد مــن ال ـعــوامــل تــؤدي
ٍ
دورهـ ـ ــا ف ــي عـمـلـيــة االخ ـت ـي ــارّ ،أول ـه ــا
العامل املــادي ،إضافة الى جملة أمور
ي ـج ــب ال ـت ــوق ــف ع ـن ــده ــا ق ـب ــل اخ ـت ـيــار
امل ــدرب .حسم االتـحــاد اللبناني لكرة
ال ـقــدم أم ــره وق ــرر االسـتـعــانــة بـمــدرب
أجـ ـنـ ـب ــي .أغـ ـل ــق ال ـ ـبـ ــاب أم ـ ـ ــام املـ ـ ــدرب
اللبناني لعدة أسـبــاب ،أولها السعي
ال ـ ــى ج ـل ــب ع ـق ـل ـيــة جـ ــديـ ــدة وت ـف ــادي ــا
لدخول املدرب اللبناني في «الزواريب

يـضـيــف امل ـس ــؤول الـ ـك ــروي .ق ــد يـكــون
املــدرب العربي هو األفضل للمنتخب
اللبناني بسبب عامل اللغة من جهة،
وقــدرتــه عـلــى فـهــم العقلية اللبنانية
بـشـكــل خ ــاص وال ـعــرب ـيــة بـشـكــل ع ــام.
لكن الـخـيــارات ضيقة فــي ظــل تجارب
عــدد مــن املــدربــن الـعــرب والـتــي تكون
ممتازة على الــورق وفــي اإلع ــام ،لكن
على األرض مغايرة تمامًا.
لذا قد يكون الخيار األوروبــي أفضل،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا إذا كـ ــانـ ــت ل ـ ــه ت ـج ــرب ــة
عربية .فاألوروبي أقرب الى األسلوب
اللبناني ،مقارنة باألميركي الجنوبي
بشكل عــام والـبــرازيـلــي بشكل خــاص.
ف ــاألسـ ـل ــوب ال ـب ــرازي ـل ــي ي ـع ـت ـمــد عـلــى
املـ ـ ـ ـه ـ ـ ــارات ال ـ ـتـ ــي ي ـف ـت ـق ــده ــا ال ــاع ــب
اللبناني ،في حني أن األوروبي يعتمد
على القوة البدنية ،وهــو ما قد يكون
مـتــوفـرًا أك ـثــر ل ــدى الـلـبـنــانـيــن ،ســواء
محليني أو محترفني.
ال ش ـ ــك أن امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي الـ ـج ــدي ــد

سيجد في لبنان خليطًا من العوامل
اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة والـ ـسـ ـلـ ـبـ ـي ــة ف ـ ــي الـ ـك ــرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وف ـ ــي م ـه ـم ـتــه الـ ـج ــدي ــدة.
إيـ ـج ــابـ ـي ــا ،س ـي ـك ــون ب ــإمـ ـك ــان امل ـ ــدرب
ال ـج ــدي ــد ال ـب ـن ــاء ع ـل ــى م ــا ت ـح ـقــق مــع
املـ ـ ــديـ ـ ــر الـ ـفـ ـن ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق م ـ ـ ـيـ ـ ــودراغ
رادولوفيتش .منتخب بمعدل أعمار
صـغـيــرة ،بــاسـتـثـنــاء بـعــض الــاعـبــن
امل ـت ـق ــدم ــن ن ـس ـب ـيــا ف ــي ال ـع ـم ــر كـعـلــي
حمام ومعتز الجنيدي ومحمد زين
طحان والحارس عباس حسن .أضف
الى ذلك ،عدد ال بأس به من الالعبني
امل ـح ـت ــرف ــن فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج ك ــاألخ ــوي ــن
ملكي وجــوان العمري وهــال الحلوة
وباسل جــرادي وغيرهم من الالعبني
الـجــدد الــذي عمل رادولــوفـيـتــش على
اكتشافهم.
الـ ـسـ ـن ــوات األربـ ـ ـ ــع امل ــاضـ ـي ــة أن ـت ـجــت
م ـن ـت ـخ ـب ــن ق ـ ـ ــادري ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى ت ـش ـك ـيــل
منتخب مـنــافــس فــي تـصـفـيــات كــأس
العالم  .2022املنتخب األول واملنتخب

األوملـ ـب ــي .األخ ـي ــر ك ــان ل ــه ت ـجــربــة في
تـصـفـيــات ك ــأس آس ـي ــا دون  23عــامــا
وبــرز منه عدد من الالعبني الواعدين
ك ـمــارك مهنا ومـحـمــد ق ــدوح وحسني
مـ ـ ـن ـ ــذر وفـ ـ ـ ـ ـ ــؤاد ع ـ ـيـ ــد وعـ ـ ـل ـ ــي ف ـحــص
ويوسف بركات وخليل الهندي وكريم
دروي ـ ــش وغ ـي ــره ــم .ه ـ ــؤالء بــاإلم ـكــان
تطعيم املنتخب األول بعنصرين أو
ثالثة يكتسبون الخبرة مــن زمالئهم
في الفريق األول.
ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد اآلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ق ـ ــد تـ ـك ــون
الـسـلـبـيــات الـتــي تنتظر املــديــر الفني
الجديد أكثر من اإليجابيات املوجودة.
سيصطدم املدرب الجديد بمكان غير
محترف .ال أندية وال اتحاد وال حتى
بـنــى تـحـتـيــة صـ ّـال ـحــة .فــاملــاعــب غير
صــال ـحــة ،وامل ـت ــوف ــر مـنـهــا ه ــو بعشب
صناعي ال يساعد على تطوير الالعب
اللبناني الذي ينافس في الخارج على
مالعب عشبية طبيعية.
أنــديــة كــرة الـقــدم اللبنانية بعيدة كل

الرياضي يواجه أطلس
وهومنتمن يلتقي المتحد

أعاد نادي املريميني الشانفيل
العبه السابق ديماريوس بولدز
بعد أسابيع من استبعاده
والتعاقد مع الالعب األميركي
ماركوس فوستر (.)1995
لكن األخير لم يقدم املستوى
املطلوب مع النادي املتني،
فارتأت اإلدارة االستغناء عنه،
وإعادة بولدز الذي قدم مستوى
جيدًا منذ بداية املوسم.
وسيكون الالعب صاحب
الخبرة في الدوري اللبناني
جاهزًا ملساعدة فريقه
في مرحلة نصف النهائي،
حيث يواجه الشانفيل نادي
الرياضي بيروت ،في سلسلة
منتظرة ،من املتوقع أن يفوز
من يحسمها ببطولة لبنان
لكرة السلة .وسيكون بولدز
إلى جانب زميله اإليراني حامد
اهدادي ،ودواين جاكسني.

ال ـب ـعــد ع ــن االح ـ ـتـ ــراف .ه ــي ال تـعــرفــه
ســوى بــاملــال .عـقــود احـتــرافـيــة عالية،
لكن بعقليات هاوية بمعظمها .نمط
حـ ـي ــاة العـ ـب ــن ب ـع ـي ــد كـ ــل ال ـب ـع ــد عــن
االحـ ـ ـت ـ ــراف ،وال ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى ت ـط ـ ّـور
الالعبني.
تـ ـم ــاري ــن عـ ـ ــدد مـ ــن األن ـ ــدي ـ ــة هـ ــاويـ ــة.
ت ــدريـ ـب ــات ي ـص ـف ـهــا أح ـ ــد امل ـس ــؤول ــن
امل ـت ــاب ـع ــن بـ ــ«املـ ـضـ ـحـ ـك ــة» .ال ـع ـم ـل ـيــة
ب ــرمـ ـتـ ـه ــا ال ت ـ ـسـ ــاعـ ــد ع ـ ـلـ ــى ت ـط ــوي ــر
الالعبني ،أو تطوير اللعبة.
اتـ ـح ــادي ــا ،ي ـغ ـيــب ال ـع ـم ــل ال ـج ـمــاعــي.
ع ـمــل إداري ض ـخــم ق ــائ ــم ع ـلــى ثــاثــة
أو أرب ـع ــة أش ـخ ــاص ي ـق ــوم ــون بجهد
جبار .فنيًا ،الــدوري اللبناني أقــل من
مـتــوســط .دوري ضـعـيــف ال يـمـكــن أن
ينتج منتخبًا قويًا .مجموعة عناصر
ّ
تصعب مهمة أي م ــدرب ،لكن
سلبية
في الوقت عينه يمكن فعل الكثير إذا
تأمنت العناصر إلنجاح مهمة املدرب
الجديد.

يملك المنتخب مجموعة من العناصر الجيدة بين محلية ومحترفة (عدنان الحاج علي)
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سيواجه المدرب الجديد
مجموعة كبيرة من السلبيات
على جميع الصعد
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لبنان إلى ربع نهائي بطولة
العالم المدرسية
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الكروية اللبنانية» .يرى أحد ّ
القيمني
ع ـل ــى امل ـن ـت ـخ ــب أن املـ ـ ـ ــدرب األج ـن ـبــي
س ـي ـح ـت ــاج ال ـ ــى وق ـ ــت ط ــوي ــل ق ـب ــل أن
«يتلبنن»« .على األقــل سنتني قبل أن
تـظـهــر ال ـتــدخــات فــي عـمـلــه ،فــي حني
أن الـلـبـنــانــي سـيـعــانــي مــن الـضـغــوط
مــن لحظة تعيينه .أضــف الــى ذلــك أن
ال ـخ ـي ــارات املـحـلـيــة مـ ـح ــدودة» ،يـقــول
املسؤول لـ«األخبار».
ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ي ـع ـنــي ع ـ ــدم االس ـت ـعــانــة
بـعـنــاصــر لـبـنــانـ ّـيــة ملـســاعــدتــه ،فيقول
«ليس املطلوب أن يكون هناك جهاز
فـ ـن ــي أجـ ـنـ ـب ــي ك ـ ــام ـ ــل .ف ـ ـهـ ــذا يـ ـح ـ ّـول
الـجـهــاز الفني والـطـبــي واإلداري الى
م ـج ـمــوع ـتــن :أج ـن ـب ـيــة وم ـح ـل ـيــة .أمــا
االستعانة بمدرب أو اثنني ،فهذا ّ
يقرب
املسافات بــن العاملني فــي املنتخب»
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بلغ منتخب لبنان ال ــدور ربــع النهائي
من بطولة العالم املدرسية بكرة القدم
امل ـقــامــة ف ــي صــرب ـيــا ،بـعــد ت ـعــادلــه مع
منتخب بلغاريا ( 1ـ  ،)1الشوط األول
( 1ـ  ،)1فــي إطــار الجولة األخـيــرة من
ضمن املجموعة الرابعة.
الــدور األولِ ،
وج ـ ــاء ت ــأه ــل امل ـن ـت ـخــب ال ـل ـب ـنــانــي بعد
فــوز منتخب ال ـبــرازيــل املـتـصــدر على
منتخب بلجيكا ( 1ـ  .)0جاءت املباراة
قــويــة ج ـدًا وحـمــاسـيــة ،بــدأهــا املنتخب
اللبناني بأداء جماعي وهجومي أثمر
هدفًا بواسطة عبد الــرزاق دكرمنجي.
رفـ ـ ــع ال ـ ـهـ ــدف املـ ـبـ ـك ــر مـ ــن م ـع ـن ــوي ــات
الـلـبـنــانـيــن ال ــذي ــن انــدف ـعــوا أك ـثــر نحو

4
8

4

7

6

2

1

8

8

9

7
5

10

5

3
6

9

1

أفقيا

جمال الحاج :المطلوب وضع رؤية ومعرفة األهداف
يـمـلــك املـ ــدرب الـلـبـنــانــي ج ـمــال الـحــاج
خ ـب ــرة ط ــوي ـل ــة ف ــي الـ ـك ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة.
مــن العــب الــى م ـ ّ
ـدرب وإداري ومحلل،
أصبح بإمكان نجم النجمة السابق أن
ّ
يقدم رأيــا في ما يتعلق باملدير الفني
للمنتخب اللبناني الجديد.
حــن ُيـســأل الـحــاج عــن جنسية املــدرب
ال ـجــديــد إذا م ــا ك ــان أف ـض ــل ان يـكــون
أج ـن ـب ـيــا أو ل ـب ـنــان ـيــا ،ي ـج ـيــب ســريـعــا
«ف ـ ــي ك ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ال يـ ــوجـ ــد ل ـب ـنــانــي
أو أج ـن ـب ــي .هـ ـن ــاك مـ ـق ــوم ــات .م ــا هــو
هــدفــك وم ـشــروعــك ورؤي ـت ــك للمرحلة
املـقـبـلــة؟ مــا هــي امل ـقــومــات والـعـنــاصــر
ال ـتــي تملكها لتحقيق أه ــداف ــك؟ حني
تـ ـح ــدد ه ـ ــذه األمـ ـ ــور ي ـم ـك ـنــك اخ ـت ـيــار
املــدرب الــذي يتمتع باملواصفات التي
تناسب مقوماتك وامكاناتك وأهدافك
وع ـن ــاص ــرك .وف ــي ك ــرة ال ـق ــدم ال شــيء
مـحـســوم .فـحــن تـخـتــار تـكــون تـحــاول
أن تنجح ،لكن ليس شرطًا أن تنجح»،
يقول الكابنت جمال لـ«األخبار».

تـ ـق ــام الـ ـي ــوم م ــرح ـل ــة ن ـص ــف نـهــائــي
ب ـطــولــة ل ـب ـنــان ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة .ويـلـتـقــي
نــادي الرياضي ـ بيروت نــادي أطلس
الفرزل على أرضية ملعب نهاد نوفل
في ذوق مكايل (الساعة  .)17:30وفي
اللقاء الثاني يلتقي هومنتمن بيروت
مع نــادي املتحد طرابلس على امللعب
نفسه ( 19:00بتوقيت بيروت) .ومن
املقرر أن تقام املباراة النهائية في كأس
لبنان يــوم الجمعة املـقـبــل .الرياضي
يسعى لتحقيق الفوز ،خاصة بعد أن
حسم تأهله باكرًا إلــى املربع الذهبي
من الدوري اللبناني لكرة السلة ،ومن
املقرر أن يلتقي الشانفيل في سلسلة
تعتبر األب ــرز ه ــذا املــوســم .وبحسب
مصادر سلوية ،فإن املباراة النهائية
للكأس ،املقررة الجمعة ،سيحضرها
جمهور طــرفــي النهائي ،وتــم تحديد
عـ ــدد ال ـح ـض ــور ال ـج ـم ــاه ـي ــري بــألــف
ومئتي مشجع لكل ناد.

«أنا لست مع مقولة أن املدرب اللبناني
ال يصلح لتدريب املنتخب اللبناني.
املشكلة في عقلية الرأي العام الكروي
ف ـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان م ـ ـ ــن م ـ ـ ــدرب ـ ـ ــن والع ـ ـبـ ــن
وجمهور وإعالم .فاملدرب الوطني غير
ّ
ويتعرض لالنتقاد سريعًا».
محمي
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى الـ ـح ــاج ،ي ـع ـت ـبــر عــامــل
ال ــوق ــت ع ـن ـص ـرًا م ـه ـمــا .فــامل ـط ـلــوب هو
اخـتـصــار ال ــوق ــت ،إذ ال يمكن أن نبدأ
كــل مــرة مــن الـصـفــر .فعلى االت ـحــاد ان
يعرف ماذا يريد وما هو مشروعه ،وال
يحصر أهدافه ومشاريعه في تحقيق
النتائج .يقول «قطر استغرقت سنوات
ح ـت ــى وصـ ـل ــت ال ـ ــى م ــا وصـ ـل ــت إل ـي ــه،
واإلم ـ ــارات تفكر فــي تقليد تجربتها.
يـجــب ان نـسـتـفـيــد م ــن االسـتـحـقــاقــات
لتطوير الالعبني اللبنانيني والــدوري
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي واالم ـ ـك ـ ــان ـ ـي ـ ــات املـ ـ ــاديـ ـ ــة.
الـسـعــودي والـيــابــانــي وال ـك ــوري ،الكل
ّ
يفكر فــي الـفــوز والـنـتــائــج .نحن يجب
ّ
أن نفكر كيف نستفيد ،وكيف نستغل

املـ ـش ــارك ــات ل ـل ـتــأس ـيــس ال ـف ـن ــي ورف ــع
القيمة السوقية لالعبني والتأسيس
لـلـمـسـتـقـبــل ب ـع ـنــاصــر ش ــاب ــة» ،ي ـقــول
املدرب اللبناني.
أمــور عديدة سيجدها املــدرب الجديد
ب ــرأي جـمــال ال ـحــاج .بعضها إيجابي
وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا س ـ ـل ـ ـبـ ــي .ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــد
اإليـ ـج ــاب ــي ،يـ ــرى الـ ـح ــاج أن املـنـتـخــب
يملك مجموعة جيدة يمكن التأسيس
عليها بعد رادولوفيتش« ،هناك جيل
جديد ّ
جيد والعبو خبرة قادرون على
ان ي ـك ــون ــوا ف ــي امل ـن ـت ـخــب الـ ــى جــانــب
الــاع ـبــن املـحـتــرفــن ف ــي الـ ـخ ــارج ،مع
تدعيم من املنتخب األوملبي .لكن املهم
اختصار الوقت عبر إيجاد مجموعة
م ــن ال ـف ـن ـيــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن الـ ــى جــانــب
امل ــدرب الـجــديــد فــي حــال كــان إيجابيًا
الختصار الوقت» يضيف الحاج.
على الصعيد السلبي ،ال يتأخر الحاج
ف ــي الـ ـق ــول «دوري ض ـع ـي ــف ،مــاعــب
م ــا فـ ــي ،ال ت ــوج ــد كـ ــرة قـ ــدم حـقـيـقـيــة.

أندية هــاويــة ،تنظيم ضعيف ،جدولة
غـيــر صـحـيـحــة ،ونــوع ـيــة مــاعــب غير
صــالـحــة ،أرضـيــة ومـســاحــة .مــا حصل
مـ ــع امل ـن ـت ـخ ــب األوملـ ـ ـب ـ ــي م ـ ـثـ ــال .ذه ــب
ال ــاعـ ـب ــون لـ ـخ ــوض امل ـن ــاف ـس ــات عـلــى
م ـل ـعــب ال ــري ــاض ــي ال ـك ـب ـيــر بــاألرض ـيــة
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة وه ـ ــم مـ ـعـ ـت ــادون امل ــاع ــب
ال ـص ـغ ـي ــرة ب ــأرضـ ـي ــات اص ـط ـن ــاع ـي ــة.
الحمد لله لم تحصل إصابات» ،يقول
املدرب اللبناني.
بــرأي الحاج ،كل هــذه العوامل تفرض
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـيـ ـم ــن واملـ ـعـ ـنـ ـي ــن ب ــالـ ـش ــأن
ال ـك ــروي تـخـفـيــض سـقــف الـطـمــوحــات
وال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـع ـمــل
للمستقبل« .من املمكن ان تكون حاالت
ش ــاذة بتحقيق نتائج وإن ـج ــازات من
دون عمل ،كما حصل فــي السابق مع
املدرب األملاني ثيو بوكير .لكن هذه ال
يمكن أن تـكــون قــاعــدة» ،ينهي الحاج
حديثه لـ«األخبار».
ع .س.

 -1طبيب أميركي راحل من أصل لبناني وأحد ّ
رواد جراحة القلب في العالم – -2
ّ
اإلســم القديم للمدينة املنورة في السعودية – مدينة مغربية –  -3مـ ّـدة من الوقت
– فقد عقله – مدينة أثرية في مصر وعاصمة الفراعنة في العصور القديمة – -4
ّ
للندبة – ّ
يصوت الضفدع –  -6عائلة
السجن –  -5أصل البناء – لعب ومرح –
فر من
ّ
مهندس معماري وفنان إيطالي عاصر ميكالنجلو –  -7طائر الشؤم – حاجز بني
ّ
ّ
يسبب في مأساة –  -9يبس الخبز أو
مسرحي
شيئني –  -8ماركة سيارات – أدب
اللحم – عائلة شاعر فرنسي راحــل ُيعتبر رائــد السريالية –  -10منطقة أو قرية
متنازع عليها على الحدود اللبنانية الجنوبية – مدينة لبنانية

عموديًا

 -1أديبة لبنانية راحلة – ضمير متصل –  -2خطيئة – من األمــراض – تثاقل عن
عمل أو واج ــب مــدرســي –  -3ينظر بحنان – وال ــدي –  -4قلب اإلن ــاء على رأس ــه –
السفن الحربية –  -5منزل باألجنبية – عكسها نوتة موسيقية –  -6مدينة مصرية
– آلة موسيقية شرقية –  -7إحسان – تشجير الجبال وتحويلها الى غابات – -8
جمهورية فــي أفريقيا الغربية على األطلسي محصورة داخ ــل أراض ــي ّ السنغال
– حاجة ُ
وبغية –  -9عائلة أديــب وصحافي مصري راحــل – عائلة ملحن مصري
راحل كان ُيعتبر من ملحني العالم العربي الكبار –  -10إذاعي ولغوي لبناني راحل
صاحب العبارة الشهيرة سالكة وآمنة خالل حرب السنتني

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

 -1برازيليا –  -2وزير – زوربا –  -3طالبان –  -4يكافح – مل –  -5سهلة – الهند –  -6آلي
– سم – رغب –  -7أم قيس – وا –  -8يم – أم – ُمفلس –  -9وهبي – عاجي –  -10اإلستقالل

عموديًا
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مشاهير 3134

حلول الشبكة السابقة

إيطاليا – بل –  -4زرافة – مايا –  -5لح – سقم – -6
 -1بوليساريو –  -2رز – كهل – مها – -3
ّ
لزب – ّأمي – ّ
أرن – هر – فجل –  -9منغوليا –  -10شارل ّ
عت –  -7يواصل – ّ
دباس
سماق – -8

حل الشبكة 3133

إعداد
نعوم
مسعود
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ممثل وكاتب لبناني ملع في أدوار كثيرة وقام بتأليف رواية تتحدث عن
املــرأة ألنه يعتبرها محور الحياة .إلتحق بمعهد تمثيلي في الواليات
املتحدة األميركية
 = 1+11+6+10+5أسياد العمل ■  = 2+3+4+5أكرر الكالم ■ 9+7+10+8
= خالف غروب

حل الشبكة الماضية :جين مانسفيلد

الهجوم لتعزيز تقدمهم ،إال أن البلغار
قاموا بأكثر من هجمة ملعادلة األرقام،
ونجحوا في تسجيل هدف التعادل من
ركلة حرة مباشرة .في الشوط الثاني
نجح املدرب روي أبو الياس ومساعده
محمد إبراهيم في التعامل مع الضغط
البلغاري .وكان املنتخب اللبناني قريبًا
من تسجيل هدف ثان ،إال أن الالعبني
الفرص.
أضاعوا العديد من
ّ
ّ
م ــث ــل م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ك ـ ــل م ــن ط ــال
دندشلي ،مكسيم عون ،سعد فياض،
جان يامازيان (محمد أبو ملحم) ،ايلي
كرياكوس (جــاد فليطي) ،انطونيوس
مكاري ،عبد الرزاق دكرمنجي ،محمد
امل ـص ــري (عـ ــاء ع ـ ــزو) ،فـيـلـيــب أي ــوب
(عـيـســى خ ــري ــس) (س ــان ــدرو تــابــت)،
ع ـلــي فــوعــانــي (سـ ـي ــزار أب ــي ش ـق ــرا)،
ومحمد سعد.

