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الالعب رقم  12في المالعب اللبنانية� ...إلى �أين؟

العبون �ضحوا لأجلك يا «ميرينغي»!

حسين غازي

من كان يصدق أن يدفع ريال مدريد  100مليون يورو من أجل
َس النجوم مع برشلونة بالتخلّي
العب واحد؟ أو أن يقنع آخر َلم َ
عن قميص البلوغرانا وارتداء الميرينغي؟
يعتقد البعض أن المال هو السبيل األوحد والحل الذي ال بديل
منه لكل المشاكل ،ويغفل الكثيرون عن قدرة العقل والذكاء في
استجالب الحلول في عالم كرة القدم الساحر.
الملكي استجلب العبين من الطراز الرفيع ودفع أمواال ً طائلة
فنجح وأخفق ،لقد أخفق الميرينغي في العديد من صفقاته
التي دفع فيها أثمانا ً باهظة ونجح في العديد من الصفقات التي
وضعت النادي بين النجوم ،ومن منا ال يتذكر الفترة التي لعب
فيها نجوم العالم كله لريال مدريد.

جوليان فوبير

هو نفسه لم يكن مدركا ً لما حصل معه عندما صرح قائالً« :في
بداية األمر كنت أعتقد أنها مزحة ،بعدها تأكدت من الخبر ،كانت
صدمة لي أن ريال مدريد طلب التعاقد معي».
وجد جوليان نفسه فجأة في الميرينغي بعد أن كان العبا ً
مغمورا ً في الدوري اإلنكليزي ومثل المنتخب الفرنسي في مركز
الجناح األيمن ،ولكنه لم يشارك سوى في مباراتين ،ليقرر النادي
الملكي التخلي عنه مع نهاية الموسم ،وقد دفع فيه مبلغ مليون
ونصف المليون جنيه.

سافيوال

سنتياغو بيرنابيو ،واآلن وبعد شهرين وأكثر على انطالق الدوري
اإلسباني ،تبين أن النادي الملكي كان على حق في كل جنيه دفعه
نظير هذا الشاب الموهوب.

توماس جرافيسين

كان العب الوسط الدنماركي جرافيسين يعيش بنعيم في تشكيلة
مويس مع إيفرتون اإلنكليزي ،غير أنه وعندما احتفل بعيد ميالده
الـ 29في شتاء  2005جاء الهاتف من ريال مدريد فركب صليع
الرأس قطار مدريد من دون تفكير.
سنة ونصف قضاها الدنماركي في ريال مدريد مقابل  2ونصف
ميلون جنيه ولم يقنع أسلوبه أحد حتى غادر في صيف  2006إلى
سلتيك مقابل مليونين ،وقد كانت تجربة لم يصدقها هو نفسه إلى
يومنا هذا.

جوناثان وودجيت

 9مباريات خاضها مع الفريق الملكي في  3مواسم (-2004
 )2007لم يالحظه أح��د ،ولكن مع ذلك ي��روي قصة انتقاله من
نيوكاسل إلى ريال مدريد على أنها حلم وليست حقيقة.
المدافع اإلنكليزي دخل من الباب العريض للنادي الملكي وخرج
من نافذة سلم الحريق معارا ً إلى ميدلزبره ثم انتقل بشك ٍل دائم ،لتبدأ
وتنتهي قصته من دون أن يقرأها أحد.

لويس فيغو

اعتقد الجميع في بداية األمر أن المهاجم األرجنتيني سافيوال
سيكون خليف ًة لمارادونا ،لكنه لم يصب نجاحا ً مع البلوغرانا
الذي دفع فيه مبلغا ً طائالً ثم تخلى عنه بعد  5مواسم فذهب إلى
موناكو وإشبيلية على سبيل اإلعارة من دون أن يترك أثرا ً طيباً.
في موسم  ،2007قرر الميرينغي التعاقد معه وسط ذهول
المراقبين إذ قضى عامين مع النادي الملكي ولم يسجل سوى 5
أهداف ليذهب في صيف  2009إلى بنفيكا.

العب الغريم األزلي كما يحلو لجماهير الميرينغي منادته والذي
صنع المجد لنفسه مع برشلونة وأصبح معشوق الجماهير
الكتالونية في زمن قياسي ،البرتغالي لويس فيغو .لم يكن أحد
يصدق أن ري��ال مدريد يستطيع إقناعه بخلغ قميص البلوغرانا
وارتداء القميص العدو الميرينغي.
لكن بيريز فعلها عام  2000ونجح في إقناع فيغو «الخائن» من
وجهة نظر جمهور برشلونة باالنتقال للعاصمة مدريد ،وقد دفع
الملكي وقتها  37ميلون جنيه استرليني.

ليس غريبا ً أن يتعاقد أي فريق مع حارس احتياط ،ولكن لم
يتوقع أحد أن يقوم الملكي بالتعاقد مع حارس ليفربول الثاني
دوديك والذي أمضى على مقاعد البدالء  6مواسم كاملة.
ولم يتمكن دوديك من منافسة كاسياس على مقعد الحارس
األساسي طوال فترة بقائه في الملكي من  2007ولغاية .2011
ولكنه غادر بطريقة رائعة واحتفالية ملكية ستبقى في ذاكرته
طويالً.

جيمس رودريغيز

ييرزي دوديك

لم يصدق أحد بأن الملكي مستعد لدفع  80مليون يورو من أجل
التعاقد مع العب شاب عديم الخبرة فقط ألنه سجل  6أهداف في
كأس العالم ،وتحدث الجميع عن سفاهة وسذاجة قرار ناديه موناكو
التمسك بهذا الرقم المالي الكبير.
لكن ريال مدريد تحت قيادة بيريز مستعد دائما ً لفعل كل ما ال
يصدق ،وما هي إال أيام حتى تم تقديم جيمس رودريغيز رسميا ً في

مايكل أوين

«أريد أن أشكر كل من منحني الفرصة الرتداء قميص أفضل فريق
في العالم» هذا ما قاله مايكل أوين في آب  2004عندما انضم إلى
الميرينغي.
لم يكن يصدق أوين أن فريقا ً يضم البرازيلي رونالدو واإلسباني
راؤول ومعهما موريانتس وفيغو وزيدان وبقية نجوم فريق األحالم،
هو بحاجة لمهاجم جديد ،حتى أن وسائل اإلعالم وجهت سهام النقد
للنادي الملكي بسبب هذا القرار ،إذ كانت تطالب بيريز بالتعاقد مع
قلب دفاع.
بعد موسم واحد فقط تبين أن بيريز لم يكن صائبا ً هذه المرة وكان
عليه فعالً توفير  8ماليين جنيه ليس ألن أوين مهاجم ضعيف ،بل
على العكس ،ولكن ألن الملكي لم يكن بحاجته أبدا ً وقد احترق اللعب
الموهوب بين نجوم فريق األح�لام بحيث لم يأخذ دوره بالشكل
الفعلي.

البرازيلي رونالدو

بعد سنوات طويلة من المفاوضات لم يكن أحد مقتنعا ً بأن إنتر
ميالن الذي عانى كثيرا ً من إصابات مهاجمه البرازيلي األول حتى
شفي تماما ً وأح��رز لقب الهداف في كأس العالم  ،2002مستعد
للتخلي عنه.
الفريق اإليطالي رفض  20مليون يورو ثم  ،30ولكنه لم يستطع
مقاومة الرقم  40ليقرر بعد المونديال التخلّي عن الظاهرة وهو في
أفضل فترات حياته ،رونالدو الذي لعب للغريمين المباشرين في
هولندا وإسبانيا وإيطاليا ،فعل كل شي مع النادي الملكي ولكنه لم
يتمكن من الفوز بلقب الشامبيونز ليغ.

غاريث بايل

هل يدفع ريال مدريد  100مليون يورو مقابل الجناح الوايلزي؟!
هذا جنون ،لم يصدق أحد أن غاريث بايل سيصبح أغلى العب في
العالم وحتى على حساب كريستيانو رونالدو ،ولكن ريال مدريد
فعلها.
غاريث بايل ينتقل من توتنهام إلى ريال مدريد فيسجل هدف الفوز
في نهائي كأس الملك ثم يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا .والكل
يقول في مدريد أن الـ 100مليون عادت كاملة ،واآلن ما على بيريز
سوى جني األرباح.

تشهد ك��رة ال��ق��دم اللبنانية ف��ي الفترة األخ��ي��رة
انتعاش ًة جماهيرية ،إذ بدأت الحياة تعود للمدرجات
مع مرور األيام .فالسنوات الماضية حملت في طيّاتها
صورا ً سوداء ،أجبرت اللعبة األكثر شعبية في العالم
ولبنان ،أن تعيش أياما ً صعبة ،فخلت المدرجات
من صيحات الجماهير ،وافتقدت المالعب األب��واق
والهتافات.
في السنة الماضية وبعد تتويج نادي النجمة بطالً
للدوري اللبناني ،شاركه مناصروه الفرحة ورأينا
مشهدا ً لم يكن يحدث في السنوات األخ��ي��رة .ومنع
الجمهور لفترة طويلة من دخ��ول المالعب ألسباب
سياسية وأمنية وتجنبا ً للمشاحنات والمشاكل ،لكن
إنجاز المنتخب اللبناني كان مفتاحا ً وبابا ً للعبور نحو
الهدف المنشود ،ففي مباراة اإلمارات األولى والتي فاز
بها لبنان ،حدد رقم معين لحضور المباراة ،ثم أتى
رفع العدد في مباراة الكويت ،لتفتح األبواب بكاملها
أمام قطر وكوريا الجنوبية وإيران.
وحصلت في الفترة األخيرة بعض المشاحنات في
بعض المناطق ،ما جعل االتحاد يتخذ إج��را ًء بمنع
الجمهور من حضور المباريات ،ليعود ويسمح به في
وقت الحق .وخير دلي ٍل على ما تقدم مباراة النجمة
واألنصار ،التي قدّر عدد الجماهير فيها بسبعة آالف
مشجع ،على رغم أن البطاقات التي بيعت لم تكن بهذا
العدد.
ومنذ أي��ا ٍم قليلة ،ق��ام االت��ح��اد اللبناني بخطوة
إيجابي ٍة هادفة لتحفيز المشجعين وإقناعهم بحضور
ال��ل��ق��اءات ،بتكلفة خمسة آالف ليرة فقط للبطاقة
ال��واح��دة ،بعد أن كانت عشرة آالف ليرة في الفترة

المنقضية .وإن ّ
دل ذل��ك على ش��يء ،فهو يبرز مدى
اهتمام االتحاد ودرايته التامة بمدى أهمية حضور
المباريات بأكبر عدد من محبي الكرة ،إذ إنهم عصب
اللعبة والالعب رقم  12في الملعب.
وإذا رأينا مثالً العدد الذي يحضر مباريات الهومنمن
والهومنتمن ،تلقائيا ً سنعلم م��دى أهمية مشاركة
الناس أتراح وأفراح فرقها ،إذ يعكس الحضور الكبير
الحماسة على الدوري وعلى الالعبين ،شرط أن تبقى
التشجيعات ضمن األخ�لاق الرياضية ،وبعيد ًة من
الطائفية ،من أجل نقل الكرة اللبنانية إلى مستوى
أعلى ،وهذا ال يمكن أن يتحقق إذا لم تتكاتف الجهود،
فالتعاون بين االتحاد واألندية والجماهير ،هو س ّر
نجاح وتطور أيّ دوري في العالم.
وبالعودة لمباراة النجمة واألنصار المنصرمة،
رأينا لوحة جميلة حضارية على المدرجات ،إذ لم
تنطلق الشتائم نوعا ً ما مع بعض المخالفين ،ما
جعل المباراة تخرج بصورة راقية .وقد قام الفريقان
بتجييش الجماهير ودعوتهم لحضور المباراة ،وهذا
أمر إيجابي .كذلك تحاول بعض الفرق تأمين النقل
للجماهير إذا لعبت المباريات خارج مناطقها ،وهذا
أمر من شأنه جذب أع��داد أكبر ،إذ إن المشجع أيضا ً
وفي ظل األوض��اع الراهنة ،يفضل مشاهدة المباراة
على التلفاز بسبب األوضاع االقتصادية ،ولكن مع هذه
التسهيالت التي حصلت ،قد نشهد تطورا ً ملحوظا ً في
أعداد المتابعين داخل الملعب.
بالتأكيد تطور اللعبة وتحقيق اإلنجازات واستقدام
النجوم ،قد تكون أيضا ً محفزا ً وسببا ً لزيادة نسبة
المتابعين والمشاهدين .فهذه اللعبة هي المتنفس
الوحيد للمواطن اللبناني ،والرياضة يجب أن تبقى
دائما ً عنوانا ً للتجمع والتالقي والتآخي.

طرابل�س يفوز على الغازية
ّ
ويتقدم لو�صافة الدوري اللبناني
تقدم طرابلس إلى مركز الوصيف
موقتاً ،بفوزه على ضيفه الشباب
الغازية  – 2صفر في طرابلس ،رافعا ً
رصيده إلى  13نقطة (متساويا ً نقاطا ً
مع العهد والنجمة) ،وذلك في افتتاح
الجولة السابعة من الدوري اللبناني.
وافتتح الغاني مايكل هيليجبي
في الدقيقة ( )10التسجيل لطرابلس
ب��ك��رة أرض��ي��ة على ي��س��ار ال��ح��ارس
بعدما تلقى الكرة من عبد الله طالب
من ضربة حرة غير مباشرة.
وضاعف هيليجبي ( )51النتيجة
لطرابلس بقذيفة مفاجئة استقرت

على يمين الحارس إثر ضربة حرة
مباشرة من مسافة  40مترا ً نفذها
عبد الله طالب ساقطة داخل المنطقة
 .0 – 2ورفع هيليجبي رصيده إلى 8
أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.
وحضر رئيس الحكومة السابق
نجيب ميقاتي ال��ج��زء األخ��ي��ر من
المباراة بعدما وصل إلى الملعب في
الدقيقة .73
مثل ط��راب��ل��س :ال��ح��ارس س��راج
الصمد وال�لاع��ب��ون عبد الله طالب
وح��م��زة علي وسعد يوسف واحمد
مغربي ومصطفى القصعة ووليد

فتوح وأحمد ياسين (عامر محفوض
 )65ومايكل كافوي هيليجبي (محمد
مقصود  )83ون��ك��روم��اه دوغ�لاس
(ي��وس��ف ح��م��ادة  )72واي��م��ان��وي��ل
اوفوري تييهو.
مثل الشباب الغازية :الحارس علي
ليال والالعبون محمود سيد وحسين
نصر ال��ل��ه وحسين خليفة وسامر
ح��اوي (حسين ف��روخ  )46ونيازي
شحيمي (نصرات الجمل  )36وحسين
علوية وعباس محيدلي (حسن علوية
 )66وستاندلي ايشاب وعبد الله
كانوتيه ومامادو ديكو.

كورتني يهدي �سلة الإثارة لممفي�س
على ح�ساب �ساكرامنتو
سجل كورتني لي رمية ثالثية في اللحظات األخيرة
ّ
ليقود ممفيس غريزليز لتحويل ّ
تأخره والفوز 110-111
على سكرامنتو كينغز في دوري ك��رة السلة األميركي
للمحترفين.
على ملعب «فيديكس فوروم» أمام  15666متف ّرجاً،
وقبل  3أعشار من الثانية على نهاية الوقت ،حلّق لي
في ال��ه��واء ليلتقط ك��رة فنس كارتر ويسدّدها خلفية
داخل السلة ،لكن اإلعادات أظهرت أنّ راين هولينز العب
ساكرامنتو لمس الكرة وبالتالي كان يجب تشغيل ساعة
المباراة وبالتالي عدم احتساب السلة.
وهكذا يكون ممفيس متصدر ترتيب الدوري ح ّقق فوزه
الثامن هذا الموسم مقابل خسارة وحيدة.
ّ
متأخرا ً بفارق
وح ّقق غريزليز عودة خارقة بعدما كان
 24نقطة في الربع الثالث وتخلّف  86-103قبل أن
ينطلق في رحلة العودة.
م��ن جانبه ،ح� ّق��ق داالس مافريكس أع��ل��ى ف��وز في
تاريخه عندما سحق ضيفه فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
.70-123
وتابع األلماني ديرك نوفيتسكي تأ ّلقه هذا األسبوع،
فسجل  21نقطة في  20دقيقة بعد أن أصبح قبل أيام
ّ
مسجل في تاريخ المسابقة.
تاسع أفضل
ّ

و ُمني فيالدلفيا بخسارته الثامنة على التوالي وهو
يقبع في قاع ترتيب المنطقة الشرقية فبقي الفريق الوحيد
الذي لم يح ّقق أي انتصار هذا الموسم ،علما ً بأ ّنه لم يح ّقق
الفوز في أول  13مباراة خالل موسم .1973-1972
وفي صراع بين متصدّري ترتيب المنطقة الشرقية ،فاز
شيكاغو بولز على مضيفه تورونتو رابتورز 93-100
مح ّققا ً فوزه الخامس خارج ملعبه لكنّ مو ّزعه ونجمه
ديريك روز تع ّرض مجدّدا ً لإلصابة.
وخاض روز مباراة ثانية متتالية للمرة الثانية فقط
وسجل  20نقطة
هذا الموسم بسبب إصابة في كاحله
ّ
لك ّنه خرج قبل دقيقتين على نهاية الربع األخير عندما
سقط على أرض الملعب حيث بدا أ ّنه تع ّرض اللتواء في
الكاحل.
وأضاف لشيكاغو ،اإلسباني باو غاسول  27نقطة و11
متابعة وجيمي باتلر  21نقطة و 9متابعات ،فيما كان
المو ّزع مايكل لوري األفضل لدى الخاسر مع  20نقطة و8
متابعات و 8تمريرات حاسمة.
وق��اد ك�لاي طومسون غ��ول��دن ستايت ووري���رز إلى
سجل 25
الفوز على بروكلين نتس  99-107عندما
ّ
نقطة وأضاف الثنائي ستيفن كوري ودريموند غرين 17
نقطة.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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أفقياً:

عمودياً:

1 .1شاعر جاهلي إشتهر بشجاعته وسخائه وكرمه
2 .2يضجران ،عائلة ،إنصاف
3 .3أطلب فعل األمر ،البواريد
4 .4متشابهان ،دير مار رومانس في مصر
5 .5جمهورية على حدود الصين ،سينجب
6 .6أحالم ،خبر ،إسم موصول
7 .7فلوس ،مثيل ،ضمير منفصل
8 .8نهر في أسبانيا باألندلس من روافد الوادي الكبير،
رجع ،عمر
9 .9من أعظم شعراء الدولة العباسية
1010يألفا ،مدينة في أفغانستان
1111يدعمان ،أكملت األمر
1212نجيع ،ناعم الملمس ،للنداء

1 .1مدينة سورية
2 .2قرية سورية في محافظة السويداء ،ذكر األفعى
3 .3تجمع ،امبراطور روماني عيّن أذينة ملك تدمر قائد
الشرق
4 .4مدينة تركية ،إرتدينا
5 .5حرف نصب ،ين ّمق ،آسف
6 .6عسل ،ساق إلى األمر ،للتعريف
7 .7مدينة في الديلم قرب قزوين ،الفقرة
8 .8السنور ،سارعا إلى األمر
9 .9شهر ميالدي ،أشرن باليد (هن)
1010يقاسي من ،أطلقت اإلسم على
1111متشابهان ،أداة جزم ،عاصمة النيجر
1212قرية سورية ،برز
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،248513769 ،395674812
،917382456 ،176928345
،562749138 ،834165297
،483296571 ،729451683
651837924

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1ب��ي��ت ش��ب��اب ،عبيه ) 2
يوتاه ،ادا ،رب  ) 3تن ،راس بعلبك
 ) 4ايلورين ،يتلو  ) 5لندن ،راسها
 )6بت ،تسد  ) 7يجدال ،اميركا ) 8

نو ،بتبيات ،ون  ) 9يعارض ،ربان
 )10صافي ،عابرا  ) 11ناس،
عمان  ) 12رات ،رشميا ،مد.
عموديا:
 ) 1ب��ي��ت ال��دي��ن ،ص���ور ) 2
يونين ،جويا  ) 3ت ت ،ل��دود،

عفنت  ) 4شارون ،لبايا  ) 5بهار،
باتر ،سر  ) 6سيرت ،بضع ) 7
بابنا ،اي ،الم  ) 8دع ،سد مارب
 ) 9عاليه ،يتبرعا  ) 10بتاتر ،اام
 ) 11يركل ،سكون ،ام  ) 12هب،
وجدان ،بند.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق���ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
ت��ك��رار ال��رق��م عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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The Judge
ف �ي �ل��م درام � � ��ا ب �ط��ول��ة روب� ��رت
دون ��ي م��ن اخ� ��راج داي �ف��د دوبكن.
مدة العرض  141دقيقة،ABC( .
ك��ون�ك��ورد ،امبير ،ف��وك��س ،سينما
سيتي).

The Boxtrolls
ف��ي��ل��م ت� �ش ��وي ��ق ب� �ط ��ول ��ة بين
كينغسلي من اخراج غراهام انابل.
م��دة ال�ع��رض  97دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

John Wick
ف�ي�ل��م ت �ش��وي��ق ب �ط��ول��ة ادري� ��ان
باليكيمناخراجتشادستاهلسكي.
مدة العرض  101دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب ��راج ،سينمال،
غاالكسي ،سينما سيتي).

Love, Rosie
ف �ي �ل��م ك ��وم� �ي ��دي ب �ط��ول��ة س��ام
كالفلين من اخراج كريستيان ديتر.
مدة العرض  102دقيقة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).

The Boxtrolls
فيلم دراما بطولة بين كينغسلي
م��ن اخ � ��راج غ ��راه ��ام ان ��اب ��ل .مدة
ال � �ع� ��رض  97دق� �ي� �ق ��ة،ABC( .
ك��ون �ك��ورد ،سينما سيتي ،امبير،
سينمال ،فوكس).
Fury
فيلم درام � ��ا ب�ط��ول��ة ب���راد بيت
من اخ��راج دايفد اي��ار .مدة العرض
 143دقيقة( .ابراج ،سينما سيتي،
سينمال ،فوكس).

