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�أبرز الأحداث الريا�ضية لعام 2014

سيطفأ نجم عام  2014اليوم بعد منتصف الليل ليسطع
نجم عام جديد من التشويق واإلث��ارة في عالم الرياضة.
شهد هذا العام العديد من األحداث الرياضية التي أفرحت
كثيرين وأغضبت كثيرين ،ولعل أهمها كأس العالم 2014
في البرازيل.
كانت هذه السنة مليئ ًة بالتشويق الكرويّ  ،ووصلت ذروة
المنافسة على كل األلقاب إلى أبعد الحدود ،لكن في النهاية
اعتلى فريق أو منتخب أو حتى العب واحد منصة التتويج،
ليبرهن أ ّنه األفضل في سماء المستديرة الساحرة.
بعض اإلنجازات طبعت في ذاكرة التاريخ الرياضي إلى
كأس أو لقب .إضافة إلى تحطيم
األبد ،كي تبقى محفور ًة على ٍ
ً
أرقام قياسية عدة اعتقد البعض أنها ستظل حكرا ألصحابها
األسطوريين أو ستبقى مستحيلة الكسر مهما طال الزمن.
وأثبت  2014أن��ه ع��ام المفاجآت واألرق���ام القياسية
الجديدة ،فتحقيق ألمانيا لكأس العالم البرازيلي بعد غياب
 24سنة كان من اإلنجازات التي كسرت حاجز الحلم العالمي
في أميركا الالتينية ،فقد كان المانشافت الفريق األوروبي
الوحيد الذي يحرز اللقب في البالد الالتينية.
وشهد عام  2014أيضا ً تحقيق النادي الملكي اإلسباني
للقب العاشر له في دوري األبطال األوروبي ،وإحرازه كأس
العالم لألندية للمرة األولى في تاريخه المجيد.

فيما ُس ّجل هذا العام حدث مشؤوم تم ّثل بسقوط بالد
السامبا بسباعية أمام المانشافت ،في مباراة بكت فيها
عيون البرازيليين الذين لم يصدقوا ما حصل في تلك الليلة
المجنونة ،لتتجرع ب�لاد الكرة الفنية والمهارية أقسى
خسار ٍة في كأس العالم على م ِّر تاريخها الحافل ،وكانت تلك
لمنتخب لم يتعود أن يتع ّرض لهزيمة
األمسية ،أسوأ ما حدث
ٍ
أسطورية كهذه ،هزت عرش بيليه وسقراط ورونالدو.
لم تكن ه��ذه السنة فقط مليئة ب��األف��راح على العائلة
الرياضية ف��ي العالم ،ب��ل طبع ال��س��واد وال��ح��زن أج��واء
المستطيل األخضر برحيل أساطي ٍر وأسما ٍء رياضية كبيرة.
فغيَّب الموت الرئيس الفخري للملكي دي ستيفانو ،ذاك
الهداف التاريخي ،وصاحب الفضل األكبر بفوز األبيض في
 5بطوالتٍ متتالية في دوري األبطال.
كذلك ودعت جماهير الكرة والبرتغال تحديداً ،الالعب
األسمر مرعب الدفاعات والحراس أوزيبيو ،ه��داف كأس
العالم  1966ورمز نادي بنفيكا.
كذلك عاشت إسبانيا ج َّو األسى والحزن برحيل المدرب
المح ّنك لويس آراغونيس ،والذي قاد منتخب بالده للظفر
بكأس األمم األوروبية  .2008ولم يسلم مدرب برشلونة
األسبق تيتو فيالنوفا من الموت ليطوي معه صفحة تاريخ
عريق.

الفساد والرشوة في ملفي روسيا  2018وقطر  2022أن
خالصة التقرير الذي نشره أعلى قضاة فيفا “لم تكن كاملة
تمسك االتحاد الدولي بعدم إمكان
وخاطئة” ،وذلك في ظ ّل ّ
نشر التقرير بكامله.

ف��ي الحديث ع��ن كسر األرق���ام ،ال يمكن لنا أن ننسى
ّ
يحطم رقم
األسطورة ميروسالف كلوزه الذي استطاع أن
الظاهرة البرازيلية رونالدو هداف كأس العالم التاريخي،
بعد أن وصل الالعب إلى الهدف السادس عشر ،متخطيا ً
رونالدو بهدف وحيد ،ليكون رقما ً صعب المنال على األجيال
المقبلة.

لم تبارك السنة التي تسدل ستائرها اليوم في منتصف
الليل كرة اليد ،بل على العكس تماماً .فقد انسحب نادي
السد من نهائي بطولة لبنان ،وعاد اللقب إلى الصداقة.
ولكن صدر قرار اتحادي بإلغاء مفاعيل بطولة هذا العام
حفظا ً لماء وجه اللعبة وأمالً في أال تكون هناك هجرة نهائية
للسد.
في الكرة الطائرة ،عاد لقب بطولة لبنان إلى البوشرية،
في وقت حافظ فيه الزهراء على حضوره القوي.
كذلك أحرز لبنان فضية عبر ناصيف إلياس في مسابقة
الجودو ،وبرونزية عبر الياس حداري في التايكواندو .وفي
دورة األلعاب الشاطئية في جزيرة فوكيت التايالندية،
بلغت حصيلة لبنان  8ميداليات ،تو ّزعت على النحو اآلتي:
ميداليتان ذهبيتان لناصيف إلياس (الجودو) وسيلفيو
شيحا (التز ّلج المائي) .ث�لاث ميداليات فضية ،واح��دة
لكارن شماس (الجودو) واثنتان لروال خالد (المواي تاي).
ثالث ميداليات برونزية لناصيف إلياس (الجودو) ،وقاسم
الخطيب وريما س ّواح (المواي تاي).
إال أن  2014أبى أن يرحل من دون بصمة حزن تركها فوق
صاحب البصمة المميزة في تاريخ لبنان الرياضي رئيس
اللجنة األولمبية اللبنانية السابق أنطوان شارتييه الذي
غ ّيبه حادث أودى بحياة واحدا ً من أهم رياضيي الوطن.

محليا ً

لبنانياً ،لم يختلف عام  2014عما سبقه سوى باستبدال
الرقم ،هو يشبه السنوات األخرى ح ّد التطابق باستثناء
عودة الجماهير إلى المالعب ورحيل شخصية لبنانية مميزة
هي أنطوان شارتييه.
ففيما كان من المنتظر أن يكون يوم  5آذار  2014يوم نصر
تاريخي لمنتخب لبنان بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا
 ،2015انتهى الحلم الذي طال انتظاره على رغم فوز لبنان
 ،2 - 5إال أن فارق هدف تايالندي أحاط الحلم اللبناني
بخيبة وأرفقها بأمل العودة في البطولة المقبلة.
على صعيد ك��رة ال��ق��دم ،استعادت اللعبة جمهورها
بحضور كبير ومتألق ،واستعاد النجمة لقب ال��دوري .أما
في كرة السلة ،فقد كتب عام  2014رفع الحظر الدولي عن
اللعبة إال أن المنتخب استمر في غيابه عن الساحة الدولية،
أما على المستوى المحلي فقد حاز ن��ادي الرياضي لقب
بطولة لبنان بعد غياب عام واحد.

عربيا ً

يأتي فوز قطر بتنظيم واستضافة كأس العالم 2022
الحدث األبرز عربيا ً عام  ،2014بحيث ستقام فاعليات هذا
المونديال المثير للجدال في بلد عربي وللمرة األولى في
التاريخ .وشابت عملية التصويت شبهات حول البلد الفائز
وأن مسؤولين رفيعي المستوى قدّموا هدايا قيّمة ألعضاء
االتحاد الدولي لكرة القدم ،ما اعتبره ال��رأي العام رشوة
مدفوعة للتصويت لمصلحة قطر.
وق��ام المحامي والمح ّقق الفيدرالي األميركي السابق
موسع بشأن طريقة التعامل مع
مايكل غارسيا بتحقيق
ّ
الموجهة إلى ملفي
ملف التحقيق الذي أجراه في تهم الفساد
ّ
روسيا وقطر خالل ّ
ترشح األخيرتين الستضافة مونديالي
 2018و 2022على التوالي.
ورأى غارسيا الذي أمضى  18شهرا ً وهو يحقق في تهم

براينت يتخطى األسطورة مايكل ج��وردان ليصبح
ث��ال��ث ه����داف ف���ي ت���اري���خ دوري ال��س��ل��ة األميركي
للمحترفين

ال��م��وت يغيّب صاحب البصمة المميّزة ف��ي الرياضة
اللبنانية

فوز أتليتيكو مدريد بالدوري اإلسباني للمرة األولى منذ عام 1996

مرعب الحراس والدفاعات أوزيبيو يغيبه الموت

ميروسالف كلوزه ّ
يحطم رقم الظاهرة رونالدو

المنتخب األلماني يت ّوج بطالً لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد  24سنة على الكأس الثالثة

المانشافت يسحق بالد السامبا بسباعية تاريخية في ليلة بكت فيها عيون البرازيليين

النرويجي ماغنوس كارلسن ينال بطولة العالم في الشطرنج للمرة الثانية على التوالي رغم نومه خالل المباراة!

المنتخب األميركي يت ّوج بالذهب في كأس العالم للسلة للمرة الخامسة في تاريخه

ريال مدريد يتوج بطالً لدوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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1 .1فيزيائي إيطالي راحل ساعد في صنع القنبلة الذرية
األميركية
2 .2مصيف سوري ،شاهدناه
3 .3حرف أبجدي مخفف ،فتى يوناني أسطوري عشق
صورته المنعكسة في الماء ،مملكة عربية قديمة
4 .4جزيرة إيطالية ،مدينة يمنية ،صاح التيس
5 .5حسن المظهر ،بحيرة ف��ي أوروب���ا بين سويسرا
وفرنسا
6 .6حيوان مفترس ،ألي وأجيء بعد ،أرشدا
7 .7دولة عربية ،دولة إسالمية
8 .8حرف أبجدي مخفف ،يسكن برفقته ،نوتة موسيقية
9 .9أقرأ ،لحس الطعام ،شريف
1010قاتلتا ،ندم
1111عثرنا على ،أح ّل محل
1212إقتربت من ،مشينا ،مدينة فرنسية

1 .1مدينة مصرية
2 .2سهام ،نوم عميق ،فقد عقله
3 .3متشابهان ،مدينة ألمانية ،كفرت
4 .4من األنبياء ،قصر
5 .5خالف صفا العيش ،يألف ،من األطراف
6 .6سلبت ،أكبر سلسلة جبال في أوروبا
7 .7نادر الوجود ،جمهورية في جنوب آسيا
8 .8مدينة سورية ،ضمير منفصل
9 .9نوتة موسيقية ،مرض ،وضع شيئا ً مقابل المال
1010ييبس الخبز ،بسطا ،من أكبر وأشهر مدن التاريخ
قديما ً
1111طبيب فيلسوف من آثاره “شرح قانون ابن سينا”
1212يخاف منا ،حيوان ضخم
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،287145369 ،159673824
،736829415
،643298157
،594731682
،821564973
،365982741
،918457236
472316598

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1يوسف غصوب ،نار  ) 2وادت،
وهاد ،لب  ) 3رس ،ناصر خسرو ) 4
كتبته ،تأجل  ) 5يمولنا ،يدل ) 6
ابت ،اي ،بنها  ) 7ون ،اكنسها ،نا

 ) 8نانب ،ينادم  ) 9ديارنا ،لسان
 ) 10اقسره ،جرابلس  ) 11اخاربك،
حبي  ) 12امن ،ني ،ند ،نب.
عموديا:
 ) 1يوركتاون ،انا  ) 2واست،
بنادق  ) 3س��د ،بيت ،نيسان ) 4

فتنتم ،اب��ارح  ) 5اه��واك ،رهان )6
ص���وص ،لينين ،ري  ) 7وه���ران،
سناجب  ) 8ب��اخ ،اب��ه��ا ،رك��ن ) 9
دس���ت ،ن���ادال  ) 10راي����ه ،مسبح
 )11الوجدان ،البن  ) 12رب ،ل ل،
النسيب.

 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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Secret of the Tomb
فيلم ك��وم��ي��دي بطولة روب��ن
ويليامز من اخ��راج ش��اون ليفي.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
كونكورد ،الس ساليناس ،سينما
سيتي ،غالكسي ،فوكس).

Horrible Bosses 2
فيلم كوميدي بطولة جنيفر
انيستون من اخراج شيان اندرز.
مدة العرض  108دقائق( .فوكس،
سينما سيتي ،سينمال ،كونكورد).

4

5

Alone for Christmas
فيلم كوميدي بطولة هوليغان
من اخ��راج ج��وزف الوس��ون .مدة
العرض  87دقيقة ،ABC( .سينما
سيتي ،سينمال ،فوكس).

Vitamin
فيلم كوميدي بطولة ماغي بو
ع��ون من اخ��راج ايلي ف حبيب.
مدة العرض  100دقيقة،ABC( .
الس ساليناس ،اب���راج ،سيتي
كومبلكس ،سينمال).

7

4

The Water Diviner
ف��ي��ل��م درام�����ا ب��ط��ول��ة أول��غ��ا
كوريلنكو من اخراج روسيل كرو.
( ،ABCكونكورد ،سينمال ،سينما
سيتي ،فوكس).
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The Hobbit
فيلم تشويق بطولة لوك افانز
من اخ���راج بيتر جاكسون .مدة
ال��ع��رض  144دقيقة،ABC ( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
امبير ،فوكس).

