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روالن غاروس

مهارات فنية دونها القيادية

ّ
نيمار النجم الالمع والقائد المزيف
ال ُيعتبر نيمار
نموذجًا جيدًا
لالعبين الشبان
(كارل دو سوزا
ـ ا ف ب)

ضربة معنوية جديدة لنجم منتخب البرازيل نيمار تلقاهابعد
سحب شارة القيادة منه .هي خطوة غير مفاجئة بالنسبة
إلى كل من تابع مسيرة مهاجم باريس سان جيرمان في
الفترة األخيرة ،إن كان مع ناديه أو مع «السيليساو» ،حيث
لم يظهر يومًا بصفات القائد على أرضية الميدان أو خارجه

شربل ّ
كريم
عندما يحصل العب مثل داني الفيش
على شــارة قـيــادة املنتخب البرازيلي،
ف ــإن ه ــذا األم ـ ــر يـعـنــي أش ـي ــاء كـثـيــرة.
فهنا الـحــديــث عــن الع ـ ٍـب مثير للجدل
بتصريحاته التي ُوصفت بـ«الوقحة»
العب ال يملك أي
في محطات عدة ،وعن ٍ
دبلوماسية في التعاطي مع الظروف
ً
الـتــي يعيشها نــاديــه مـثــا ،على غــرار
ما خرج به منتقدًا سياسة االنتقاالت
في باريس ســان جيرمان ،معتبرًا أنه
يـفـتــرض أخ ــذ رأيـ ــه ف ــي م ــا خ ـ ّـص هــذا
امل ـج ــال .كــذلــك هـنــا الـحــديــث عــن العــب
ُوص ـ ــف ب ـ ـ «املـ ـ ـه ـ ــرج» م ــن ِقـ ـب ــل بـعــض
ال ـص ـح ــاف ـي ــن ،ال ب ـس ـبــب مـ ــا يــرتــديــه
م ــن مــابــس غــري ـبــة ،ب ــل أي ـضــا بسبب
تصرفاته التي تبدو أشبه بتصرفات
املراهقني في بعض األحيان.
ل ـكــن رغـ ــم ك ــل هـ ــذه ال ـن ـق ــاط الـسـلـبـيــة،
أل ـف ـيــش ال ـي ــوم ه ــو «ك ــاب ــن» ال ـبــرازيــل
ً
ب ــدال م ــن نـجــم املـنـتـخــب األول نـيـمــار.
حــالــة غريبة لكنها ليست سابقة إذا
ما ارتبط الحديث بـ«السيليساو» ،إذ
ال ضـ ــرورة أن ي ـكــون أف ـضــل الع ــب في
املنتخب هو قائده ،وقد تم تسجيل هذا
األمــر فــي مناسبات كثيرة عــدة ،إذ لم
يكن بيليه قائدًا للبرازيل في مونديال
 ،1970ول ـ ــم ي ـك ــن روم ـ ــاري ـ ــو ال ـك ــاب ــن
ف ــي مــونــديــال  ،1994وال رون ــال ــدو أو
ريفالدو في مونديال  ،2002بل العبون
كانت لهم خبرتهم الطويلة في املالعب
وت ــأث ـي ــره ــم ف ــي امل ـج ـم ــوع ــة وق ــدرت ـه ــم
على ّ
لم الشمل عند كل مفترق صعب.
ّ
وبــال ـط ـبــع ه ــذا م ــا دف ــع ال ـقــي ـمــن على
املنتخب البرازيلي الحالي إلى الذهاب
نحو اختيار الفيش للمهمة الصعبة.
ً
هــي مـهـمــة صـعـبــة ف ـعــا ألن ال ـبــرازيــل
وملهم
قائد
تحتاج اليوم إلى أكثر من ٍ
ٍ
لتقف على قدميها مــن جــديــد وتعود
بعبعًا مــرعـبــا لـكــل منتخبات ّالـعــالــم.
حاول نيمار لعب هذا الدور لكنه فشل
ب ـش ـكـ ٍـل ك ـب ـيــر ،أق ـل ــه ف ــي كـ ــأس ال ـعــالــم،
ول ــو أن ــه نـجــح فــي لـعــب دور البطولة
فــي االل ـعــاب األوملـبـيــة وحـمــل الذهبية
الوحيدة لبالده في عام .2016

القائد الضعيف
بعد خيبة مونديال  2014ثم املونديال
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،حـ ـك ــى ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ع ـ ــن ق ــائ ـ ٍـد
ض ـع ـيــف اس ـم ــه ن ـي ـم ــار ،إذ ل ــم ينتظر
أح ـ ــد مـ ــن ص ــاح ــب ال ـق ـم ـي ــص رق ـ ــم 10
أن يـحـمــل «الـسـيـلـيـســاو» عـلــى كتفيه
وينطلق بــه إلــى منصة التتويج ،ولم
ينتظر منه أحــد أن يكون البطل الذي
ال ُيـقـهــر وال ــذي ال يـتـعــرض لــإصــابــة،
بل ما انتظره الجميع هو العب يملك
ّ
تأثيرًا إيجابيًا لبث الــروح في زمالئه
العاطفيني ،الذين نظروا إليه منذ فترة
طويلة بــأنــه بيليه الـجــديــد كــونــه برز
ٍّ
فــي ســن صغيرة ،والــدلـيــل أن االتـحــاد
(لدواع تسويقية عمليًا)
البرازيلي قرر
ٍ
ً
منحه قميص «املـلــك» (ب ــدال مــن الرقم
ً
 )11متأمال أن يسير على خطاه.
ل ـك ــن ن ـي ـم ــار بـ ـ ــدوره ك ـ ــان ض ـع ـي ـفــا ،ال
بسبب تـعــرضــه لــإصــابــات وابـتـعــاده

لم يكن نيمار
ملهمًا لزمالئه داخل
أو خارج الملعب

عن املباريات أو التمارين ،وال بسبب
ً
عاطفيته أوال ،إذ ال يحتاج إلى الكثير
من الوقت ليجهش في البكاء في حالة
الحزن أو حتى الفرح!
كما أنه بدا ضعيفًا أمام زمالئه ّ
بتعمده
السقوط بسبب أي احتكاك بسيط مع
أح ــد ال ـخ ـص ــوم ،ول ــم يـتـمـتــع بــالـتــالــي
بـ ـعـ ـن ــاد الـ ـق ــائ ــد وشـ ــراس ـ ـتـ ــه وروح ـ ــه
ال ـقــويــة ع ـلــى املـسـتـطـيــل األخ ـض ــر ،بل
ت ـحـ ّـول إل ــى الع ــب كــرتــونــي بحسب ما
وص ـف ـتــه إحـ ــدى ال ـص ـحــف الـبــرازيـلـيــة
خ ــال م ــون ــدي ــال  ،2018ح ـيــث أصـبــح
م ــادة أســاسـيــة للنكات والفيديوهات
الساخرة.
وجــاءت مسائل أخــرى لتضيف نقاطًا
س ــوداء إل ــى الـسـجــل الـقـيــادي لنيمار،
مـنـهــا أنــانـيـتــه وع ــدم اك ـتــراثــه لــوجــود
ـوم آخ ـ ــري ـ ــن إل ـ ــى ج ــانـ ـب ــه .أض ــف
نـ ـ ـج ـ ـ ٍ
مشاكله في الفترة األخيرة على صعيد
ّ
تعرضه لإليقاف أوروبـيــا ومــن ثم في
فرنسا بعد تعرضه ألحد املشجعني.

بين الماضي والحاضر

ك ــل ه ــذه امل ـســائــل صـ ّـبــت ف ــي مصلحة
الـفـيــش فــي اسـتـعــادة أكـثــر مــن صــورة
للماضي ،حيث بحثت البرازيل دائمًا
قائد قــوي الشخصية .والالفت أن
عن ٍ
هذا القائد حضر في شخصية العبني
شغلوا مركز الفيش أي الظهير األيمن،
نجم في لعب دور
وبدوا أفضل من أهم ٍ
«الكابيتانو» على أكمل وجه.
ال ـكــام عــن مــونــديــال ُ 1970ي ـبــرز اســم
كــارلــوس ألـبــرتــو ال ــذي لــم يــرحــم العب
امل ـن ـت ـخــب اإلن ـك ـل ـي ــزي ف ــران ـس ـي ــس لــي
بسبب ركله لزميله الحارس فيليكس،
قاس جدًا بعد دقائق
فانتقم منه بخطأ
ٍ
ف ـق ــط ع ـل ــى الـ ـح ــادث ــة .وفـ ــي م ــون ــدي ــال
 2002وضــع كــافــو ش ــارة الـقـيــادة على
س ــاع ــده األيـ ـس ــر ،ول ـع ــب دور امل ـ ّ
ـوج ــه
بــام ـت ـيــاز لـكــوكـبــة م ــن ال ـن ـجــوم الــذيــن
يـعـ ّـدون بــن األفـضــل فــي الـتــاريــخ .كما
لعب دور املــواجــه ّ
ّ
يتعرض
خصم
ألي
ٍ
لـهــم ،وضـبــط اإليـقــاع الجماعي ،فكان
النجاح الكبير بإضافة نجمةٍ جديدة
إلى القميص الذهبي.
واألكيد أن نيمار ليس من طينة هؤالء
ال ــاع ـب ــن ال ـق ـي ــادي ــن ،أق ـل ــه م ــن خــال
األنباء التي تتوارد دائمًا من معسكرات
املنتخب البرازيلي ،والتي تحكي عن
الع ـ ٍـب غـيــر منضبط فــي الـتـمــاريــن أو
غ ـيــر م ـك ـتــرث لـلـكـثـيــر م ــن الـتـفــاصـيــل
خاللها .وهنا يمكن الجزم بأن نيمار
ل ـيــس ال ــرج ــل امل ـنــاســب لـلـمـهـمــة كــونــه
ً
يفترض أن يكون مثاال أعلى يحتذى
بــه للمجموعة بأكملها ،وهــو مــا دفع
املــدرب تيتي سابقًا إلى عدم االعتماد
على قائد واحــد للمنتخب ،حيث ّ
مهد
ٍ
ٍ
الطريق لسحب الـشــارة مــن نيمار من
دون االصـطــدام معه ،ولــو أنــه ارتداها
مرة واحدة بعد املونديال ،قبل صدور
القرار األخير.
أم ــا اخ ـت ـيــار الـفـيــش فـهــو أي ـضــا فـكــرة
ذكية من قبل ّ
القيمني ،وتـنــدرج طبعًا
شرخ أو
ضمن املحاوالت لعدم إحداث
ٍ
ت ــرك تــأثـيــر مـعـنــوي عـلــى نـيـمــار الــذي
من دونه يخسر املنتخب الكثير فنيًا.
واملـقـصــود هنا بــأنــه تـ ّـم اختيار العـ ٍـب
(ورغ ــم صـفــاتــه الـكـثـيــرة غـيــر املقبولة
بالنسبة إل ــى قــائــد) ،اع ـتــاد الــاعـبــون
س ـم ــاع ص ــوت ــه وآرائ ـ ــه ال ـصــري ـحــة في
غرف املالبس .كما أنه ّ
مقرب من نيمار
إلى ٍّ
حد كبير ،وقد لعب األخير دورًا في
قــدومــه إلــى العاصمة الفرنسية حيث
لم يحققا الشيء الكبير معًا حتى اآلن
(عـلــى الصعيد األوروب ـ ــي) ،لـكــن ربما
يفعالنها فــي كــوبــا أمـيــركــا ويحمالن
اللقب التاسع للبرازيل واألول منذ عام
.2007

ُ
أعلن االتحاد األملاني لكرة القدم أن مدرب املنتخب يواكيم لوف ،أدخل املستشفى بسبب
حادث تعرض له أثناء قيامه بالتمارين البدنية ،وسيحل محله مساعده في املباراتني املقبلتني
للمانشافت في تصفيات كأس أوروبا  .2020وأدخل لوف مستشفى في فرايبورغ (جنوب-غرب
أملانيا) بسبب معاناته من مشاكل في أحد الشرايني ،نتيجة حادث تعرض له قبل أيام .وأوضح
االتحاد األملاني في بيان له أن املدرب املتوج بكأس العالم  ،2014تعرض إلصابة في عضالت صدره
ّ
سيعوض
خالل التدريب سببت ضغطًا على أحد شرايينه ،مشيرًا إلى أن مساعده ماركوس سورغ
غيابه عن املباراتني املقبلتني املؤهلتني لكأس أوروبا ،وذلك في  8حزيران/يونيو ضد املضيف
منتخب بيالروسيا ،وفي  11منه أمام ضيفه منتخب إستونيا( .آن كريستني بوجوال ـ أ ف ب)

خروج بليسكوفا وفوز
موغوروزا

خرجت التشيكية كارولينا بليسكوفا املصنفة
ثانية عامليًا من الدور الثالث لبطولة روالن
غاروس الفرنسية ،ثانية البطوالت األربع
الكبرى في كرة املضرب ،بخسارتها أمام
الكرواتية بترا مارتيتش ( )6-3و(.)6-3
وبإقصاء بليسكوفا ،ضمنت اليابانية ناومي
أوساكا البقاء متصدرة لتصنيف الالعبات
املحترفات ،بصرف النظر عن النتيجة
التي تحققها في روالن غاروس .وارتكبت
بليسكوفا التي استعادت املركز الثاني بعد
دورة روما اإليطالية قبل نحو
تتويجها بلقب ً
أسبوعني 28 ،خطأ مباشرًا في مباراة أمس
الجمعة ،وخطأين مزدوجني على إرسالها
في الشوط التاسع من املجموعة الثانية ،ما
ّ
سهل مهمة الكرواتية املصنفة  ،31التي حققت
فوزها الـ 14على املالعب الترابية هذا املوسم،
وهو أكثر من أي العبة أخرى .وفي مباراة
ماراتونية لثالث ساعات و 18دقيقة ،تغلبت
الالتفية أناستازيا سيفاستوفا الثانية عشرة
على البلجيكية إيليز مرتنز املصنفة  20بثالث
مجموعات ( )7-6ـ ( )7-3و( )4-6و(.)9-11
وفي مباراة ثالثة تأهلت اإلسبانية جاربيني
موغوروزا (املتوجة باللقب في عام )2016
إلى الدور ثمن النهائي ،بفوزها على األوكرانية
إلينا سفيتولينا ( )3-6و( )3-6في ساعة و28
دقيقة.
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شهر أيار باألجنبية ‒  -5بلدان ‒ صوت املاء ‒  -6يرقد في الفراش ‒ من أسماء
األسد ‒  -7صفحات داخلية مضافة الى الجريدة ‒ يأتي بعد ‒  -8إحسان ‒ خالف
النهار ‒  -9إبــن آوى باللغة العامية ‒ ماركة طعام أطفال معروف ‒  -10مخرج
مصري راحل ّ
لقب بشيخ املخرجني ومن أكثرهم إنتاجًا لألعمال السينمائية أخرج
فيلم « أفواه وأرانب»

عموديًا

 -1مغنية وممثلة ومــذيـعــة وعــارضــة أزي ــاء لبنانية إشـتـهــرت مــن خــال برنامج
ستوديو الفن عــام  1996وكــانــت مــن نجوم فريق الـفــور كاتس ‒  -2أكبر نهر في
العالم من حيث الحجم والعمق والتدفق والغزارة ‒ نهر في سويسرا وفرنسا من
أنهر فرنسا ‒  -3نادر باألجنبية ‒ عاتب ‒ مقياس مساحة ‒  -4يخرج املاء
أغزر ّ
ويتدفق من األرض ‒ دولة أفريقية حبيسة عاصمتها ليلونغوي ‒  -5بلدة لبنانية
بقضاء زغرتا ‒ من غذاء األطفال ‒  -6والدة ‒ ّ خالف أكثر ‒  -7ال وجود أو ال شيء
‒ ُيستخرج من العنب والتفاح ‒ يضعف ويرق ‒  -8حرف جزم ‒ مدينة فرنسية ‒
برقي باألجنبية ‒ خنزير ّ
ّ
بري ‒  -10فنان كوميدي لبناني مشهور
 -9سلك

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

أفقيا
ّ
 -1املز – دفة –ّ  -2ماناغوا – فل –  -3بر – رف – لوار –  -4رنم – البروس –  -5اكاي – برق –
 -6طاغور – مل –  -7آمون – ّ
قجة – ّ -8ردد – ُيخابر – ُ -9يباهت – سلوى –  -10نور الهدى
عموديًا
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مشاهير 3173

حلول الشبكة السابقة

 -1امبراطورية –  -2الرنكا – دب –  -3من – ماغادان –  -4زار – يوم – هو –  -5غفل – رويتر –
 -6دو – اب – نخ –  -7فالبرغ – اسل –  -8ورق – ّقبله –  -9فاو – مجرود –  -10الرسالة – ى ى

حل الشبكة 3172

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مـ ّ
ـدرب والع ــب كــرة قــدم بــرازيـلــي ( .)2006 -1931لـقـ ّـب بــاألسـطــورة وبــدأ
مشواره الكروي كحارس مرمى في فريقه .كان أحد مدربي النادي األهلي
السعودي
 = 10+9+1+7+5عامان ■  = 7+11+8+6أنثى الحمار ■  = 2+3+4يأتي بعد

حل الشبكة الماضية :حافظ ابراهيم

واصل السويسري روجيه فيدرر املصنف
ثالثًا عودته املوفقة إلى بطولة روالن غاروس
الفرنسية التي يشارك فيها للمرة األولى منذ
( ،)2015بتأهله إلى الدور الرابع لثانية بطوالت
الغراند سالم بعد فوزه السهل على النروجي
كاسبر رود ( )3-6و( )1-6و( )6-7ـ (.)8-10
واحتاج السويسري البالغ من العمر  37عامًا
إلى ساعتني و 14دقيقة لحجز بطاقته إلى
الدور الرابع من البطولة الفرنسية التي فاز
بلقبها مرة واحدة في مسيرته املرصعة بـ20
لقبًا كبيرًا ،وذلك عام  2009على حساب
السويدي روبن سودرلينغ الذي كان قد ّ
جرد
في طريقه إلى النهائي اإلسباني رافايل نادال
من اللقب الذي احتكره ألربعة أعوام متتالية،
بإقصائه من الدور الرابع.
ويأمل السويسري أن تكون العودة إلى البطولة
الفرنسية مكللة في نهاية املطاف بلقبه الـ21
في الغراند سالم ،ما سيجعله البطل األكبر
سنًا في تاريخ البطوالت الكبرى.

