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حدث في المونديال

المدربون يقتلون اللعبة
النتيجة على حساب المتعة:
ّ
شربل ّ
كريم
«ب�ب�س��اط��ة ،ه��ؤالء امل��درب��ون ي�خ� ّ�رب��ون كرة
ال�ق��دم ف��ي ال�ع��ال��م» .بهذه ال�ع�ب��ارة اختصر
ال��زم �ي��ل ف ��ي ال �ج��زي��رة ال��ري��اض �ي��ة حسني
ياسني ،املوجود حاليًا في كايب تاون في
ج�ن��وب أفريقيا لتغطية وق��ائ��ع مونديال
 ،2010ضعف املستوى العام حتى اآلن في
حدث كروي ،حيث تبدو األهداف قليلة
أهم ٍ
وال�ف�ن�ي��ات م �ح ��دودة ،وب �ع��ض املنتخبات
صاحبة األسماء الكبيرة بعيدة كل البعد
ع��ن م �س�ت��واه��ا امل �ع �ه��ود أو ل�ن�ق��ل إن �ه��ا لم
ترتق إلى سمعتها التاريخية.
ِ
الحديث مع الزميل العزيز دائمًا ما يفضي
الى بلوغ األسباب الرئيسة وراء ما يحصل
ف��ي امل��ون��دي��ال األف��ري�ق��ي ،وق��د ك��ان االتفاق
على نقطتني أساسيتني هما:
 -1الخطط التي اتبعها امل� ّ
�درب��ون وقتلت
املتعة
 -2خيارات املدربني التي سبقت وصولهم
الى املونديال.
وان�ط�لاق��ًا م��ن النقطة االول ��ى ،ي�ب��دو ّ
جليًا
ان االس�ت��رات�ي�ج�ي��ات ال�ت��ي اتبعها غالبية
امل��دي��ري��ن ال�ف�ن�ي�ين ف��ي امل��ون��دي��ال الحالي
ت �ب��دو ن�س�خ��ة ط �ب��ق األص � ��ل ،إذ غ��ال �ب��ًا ما
ي �ع �ت �م��دون ع �ل��ى م �ه��اج��م وح �ي��د ف ��ي خط
ٍ
امل� �ق ��دم ��ة ،وه � ��ذا رب� �م ��ا ي� �ب � ّ�رر س �ب��ب حمل
أكثرية االه��داف املونديالية توقيع العبي
ّ
خطي الدفاع والوسط.
وال يخفى أن مناصري «املدرسة القديمة»
الرافضة لتلك التعقيدات الفنية يجدون
ف��ي م��ا يحصل ضعفًا م��ن امل��درب�ين الذين
يبدو أن خوفهم من الهزيمة يطغى عليهم
لدرجة أنهم اعتمدوا استراتيجيات بدوا
ٍ
ف�ي�ه��ا ك��أن أف �ك��اره��م ال�ت��دري�ب�ي��ة محدودة،
وهذا ما دفع أريغو ساكي مدرب منتخب
ايطاليا في مونديال  1994إلى القول« :حتى

التكتيكي».
اآلن هناك كارثة على الصعيد
ّ
ويضيف ساكي (بحسب ياسني)« :يفضل
امل ��درب ��ون أن ي �ت��رج��م ال�ل�اع �ب��ون خططهم
بحذافيرها بعيدًا عن اضافة الكثير عليها
من أدائهم الشخصي».
وبالطبع يشير تصريح ساكي بوضوح
مشكلة كبيرة ،وه��ي ان ح��ري��ة بعض
ال��ى
ال�لاع�ب�ين أ ٍص �ح��اب امل �ه��ارات ت�ب��دو ّ
مقيدة
ع �ل� ّ�ى ارض امل �ل �ع��ب .ل� ��ذا ي �م �ك��ن ال� �ق ��ول إن
ت��دخ��ل امل��درب�ي�ن ف��ي ح��رك��ة الع�ب�ي�ه��م على
ٍّ
ارض امللعب وصلت الى حد يريدون فيه

تحريك عناصرهم كأنهم يمارسون لعبة
الـ«بالي ستايشن»!
ولن نذهب بعيدًا في هذا املوضوع إلعطاء
م �ث� ٍ�ل ص��ري��ح ع� ّ�م��ا ي�ح�ص��ل ،إذ إن الدليل
ال�س��اط��ع ه��و م��ا أوع��ز ب��ه ك��ارل��وس دونغا
الى العبيه خالل مباراة البرازيل وكوريا
الشمالية ،لنجد ان التكتيك ال��ذي اتبعه
امل ��درب ال�ب��رازي�ل��ي ق�ت��ل م �ه��ارات «راقصي
السامبا» .وحيث إن االنضباط التكتيكي
هو عنصر حاسم في كرة القدم ،والدليل أن
االملان غنموا االلقاب دائمًا بفعل التزامهم

المدربون
يريد
ّ
تحريك عناصرهم
كأنهم يمارسون
الـ«بالي ستايشن»

ّ
لم يمنح دونغا نجم البرازيل كاكا حرية التحرك كما يشاء أمام كوريا الشمالية (أندريه بينير ـ أ ب)

ال �ت��ام ،يفترض ال�ت��وق��ف عند نقطة مهمة
منتخب
أال وهي أنه ليس من املعيب على
ٍ
مثل املانيا ال يملك مهارات ان ّ
يعوض هذا
النقص باعتناق العبيه تعليمات مدربهم،
لكن املعيب ان ُي ّ
كبل ال�لاع�ب��ون التقنيون
املدربني الذين كلما زادوا
بتدخالت أولئك ّ
ّ
م��ن تعليماتهم تقلصت املتعة التي تعد
سمة اللعبة الشعبية االولى في العالم.
ام��ا النقطة الثانية فهي ت�ص� ّ�وب تحديدًا
على ذه��اب بعض امل��درب�ين ،أم�ث��ال دونغا
ومدرب ايطاليا مارتشيلو ليبي ،الى ترك
اسماء رنانة خارج املونديال ،وذلك بسبب
تحويلهما معسكرات منتخبيهما الى ما
يشبه املدارس ،حيث يطرد الطالب صاحب
ّ
السيئة .ل��ذا وج��دن��ا رونالدينيو
السمعة
وان� ًط��ون�ي��و ك��اس��ان��و وم��اري��و بالوتيللي
م �ث�ل�ا ب �ع �ي��دي��ن ع ��ن ال� �ح ��دث ال �ع��امل��ي رغم
تقديمهم ً
أداء الف�ت��ًا ف��ي امل��وس��م املنتهي.

�دال بشأن
وه ��ذا م��ا ي�ف�ت��ح ال �ب��اب ع�ل��ى ج� �
م �ق��دار االن �ض �ب��اط ال ��ذي ي��ري��ده ٍ ّ
املدربون
ّ
م��ن أج��ل ت�ع��زي��ز تحكمهم ف��ي ال�ل�ع�ب��ة ،ما
ُ
دف��ع ي��اس�ين إل��ى ال �ق��ول« :ل��و وج ��د فابيو
ك��اب�ي�ل�ل��و او م��ارت�ش�ي�ل��و ل�ي�ب��ي ع�ل��ى رأس
امل�ن�ت�خ��ب األرج �ن �ت �ي �ن��ي ف��ي الثمانينات،
ل �ك��ان��ا س �ي �ب �ع��دان دي �ي �غ��و م � ��ارادون � ��ا عن
�ارة م�ن��ه إل��ى عدم
تشكيلتيهما» ،ف��ي إش� � ٍ
ال �ت��زام «األس� �ط ��ورة» ب��ال�ت�م��اري��ن وفرضه
رأي � ��ه ع �ل��ى امل� ��درب�ي��ن ،ع �ل��ى غ � ��رار م ��ا فعل
ع �ن��دم��ا أج �ب��ره��م ع �ل��ى اس �ت �ب �ع��اد دانيال
باساريال عن املنتخب ،مهددًا باالنسحاب
ّ
إذا ًلم ينفذ طلبه.
فعال أخطاء املدربني بدأت تترك أثرًا على
اللعبة عمومًا ،تلك اللعبة التي يصنعها
ّ
ال�ل�اع �ب��ون ف ��ي ك ��ل ل �ح�ظ��ة ي �ق��دم��ون فيها
شيئًا م��ن عبقريتهم االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ،وهي
ح�ل��وة بطابعها اإلن�س��ان��ي ب�ع�ي�دًا ع��ن أي
تكبيل لقدراتهم ،وكأنهم رجال ّ
آليون.
ٍ

ّ
كرة السلة ّ
الوزارة ترد كتاب اتحاد السلة مقابل إصرار على موعد  5تموز
عبد القادر سعد
ّ
ردت وزارة ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة ،أمس،
ال� �ك� �ت ��اب امل� ��رس� ��ل م� ��ن ال �ل �ج �ن��ة اإلدارية
امل�س�ت�ق�ي�ل��ة ف ��ي االت� �ح ��اد ال �ل �ب �ن��ان��ي لكرة
ال �س �ل��ة ،وامل �ت �ض� ّ�م��ن إب�ل�اغ ال � ��وزارة دعوة
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة الن� �ت� �خ ��اب لجنة
إداري� ��ة ج��دي��دة ف��ي  5ت�م��وز امل�ق�ب��لّ .
وبرر
امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ل��وزارة ،زي��د خيامي ،سبب
ّ
رد ال �ك �ت��اب ل �ع ��دم ق��ان��ون �ي �ت��ه ،ل �ك��ون��ه ال
رئيس االتحاد بيار كاخيا.
يحمل توقيع
ّ
وأضاف خيامي إن الدعوة إلى انتخابات
ج��دي��دة ي�ج��ب أن تحمل ت��وق�ي��ع الرئيس
واألم�ي��ن ال �ع��ام ،وه ��و م��ا ال ي�ن�ط�ب��ق على

الكتاب األخ�ي��ر .وأش��ار خيامي إل��ى عدم
وج ��ود ن� ّ�ي��ة ل ��دى ال� � ��وزارة ل�ُت��أل� َي��ف لجنة
اللعبة ريثما تنتخب لجنة
ملتابعة أمور ّ
تأجيل
هو
األفضل
الحل
أن
جديدة ،ورأى
ّ
االنتخابات إلى ما بعد مونديال ًالسلة،
مل��ا ف�ي��ه م��ن مصلحة ل�ل�ع�ب��ة ،إض��اف��ة إلى
ّ
ّ
ملسؤوليته.
تحمل كل طرف
من جهته ،أوضح املتحدث باسم األعضاء
ّاملستقيلني ُ ،الدكتور روبير أبو عبد الله،
ّأن ��ه إذا ل��م ت �ج� َ�ر االن �ت �خ��اب��ات ف��ي  5تموز
فإن هذا سيضع اللعبة واملونديال وكأس
ّ
وليتحمل
ستانكوفيتش في مهب الريح،
ّ
ك � � ��ل م � ��ن ع � ��رق � ��ل وت � �م� � ّ�س� ��ك بالشكليات
ّ
ّ
م �س��ؤول��ي �ت��ه .وش� � ��دد أب� ��و ع �ب��د ال �ل��ه على

ق��ان��ون�ي��ة ال� ّ�دع��وة «ف��امل��ادة  41م��ن النظام
ّ
تتابع عملها
تنص على أن الهيئة اإلدارية
ّ
لحني إجراء انتخابات جديدة ،وأذكر املدير
العام بأنه أرسل كتابًا إلى الهيئة اإلدارية،
يوم االثنني ،دعاها فيه إلى تحديد موعد
الجديدة» .وأض��اف أب��و عبد
لالنتخابات
ُ
الله «هل الدعوة التي أرسلت إلى الوزارة
النتخاب الهيئة اإلدراي��ة السابقة ،والتي
ّ
أدّت إل ��ى وص ��ول ب �ي��ار ك��اخ�ي��ا للرئاسة،
وق�ع�ه��ا ال��رئ�ي��س واألم �ي�ن ال �ع��ام أم األمني
ال �ع��ام ف �ق��ط؟» .وت �س��اءل أب��و ع�ب��د ال�ل��ه عن
سبب تجاهل كل املخالفات السابقة ،التي
ّ
وثقها برسائل إلى االتحاد والوزارةّ .
وع� � ��ن ال� �خ� �ط ��وة ال� �ت ��ال� �ي ��ة ي �ل �ف��ت إل� � ��ى أن

«االنتخابات ستحصل في موعدها ،وإذا
رفضتها ال� ��وزارة ،فهناك خ �ي��ارات كثيرة
لدينا .وما هو موقف الوزارة حني تجتمع
الجمعية العمومية وتختار الالئحة التي
سيتوافق األطراف عليها ،هل سيرفضون
رأي أك� �ث ��ر م� ��ن  200ن � � ��اد؟ ُوإذا ّ رفضوا
فعندئذ ّستشل اللعبة
االعتراف باالتحاد
ٍ
نتيجة عدم وجود طرف يحق له التوقيع،
فماذا سيفعلون؟»ّ .
ورأى أبوّ عبد الله أن املطلوب كان تأليف
لجنة ،لكن الوزير علي عبد الله رفض ذلك،
وه ��و م��وق��ف ي�س� ّ�ج��ل ل ��ه ،ل�ي�ت�ح� ّ�ول عنوان
املعركة إلى «ذهاب بيار كاخيا إلى تركيا
أم ال؟».

ّ
ِبل أوريزون يكرم أبطاله

ّ
املكرمون مع جوائزهم

ّ
كرم نادي «ل أوري� ّ�زون» (أدم��ا) أبطاله
وب�ط�لات��ه ال��ذي��ن ح��ق�ق��وا م�ي��دال�ي��ات في
ب �ط��ول��ة إي �ط��ال �ي��ا ال��دول �ي��ة ف��ي الكونغ
ف ��و ف ��ي م�خ�ت�ل��ف األس ��ال� �ي ��ب ،بإشراف
ن��ائ��ب رئ�ي��س ات �ح��اد ال�ل�ع�ب��ة ومسؤول
ّ
املدرب
األنشطة الرياضية في النادي
ن �ع��وم س �ع��ادة .وح �ض��ر ح�ف��ل التكريم
مدير النادي طوني ال�خ��وري ،وأهالي
ال�ل�اع �ب�ي�ن وال�ل�اع� �ب ��ات .وف� ��ي م ��ا يأتي
أسماء األبطال والبطالت الذين أحرزوا
ميداليات في ال��دورة اإليطالية :ـــــ فئة
ال �ص �غ ��ار :ن �ي �ق��والس زغ� �ي ��ب :ميدالية
ذهبية وميدالية فضية ،رالف تنوري:

م �ي��دال �ي �ت��ان ذه �ب �ي �ت ��ان ،ل� ��ؤي ّ
صباغ:
م �ي��دال �ي��ة ذه �ب �ي��ة وم �ي��دال �ي��ة ف �ض �ي��ة .ـــــ
فئة الناشئني :لني سعادة :ميداليتان
ذه�ب�ي�ت��ان وم�ي��دال�ي��ة ب��رون��زي��ة ،جورج
س � � �ع� � ��ادة :ث �ل ��اث م � �ي� ��دال � �ي� ��ات ذهبية،
وواح� � � � � ��دة ب � ��رون � ��زي � ��ة ،ج � �ي� ��ف رحمة:
م� �ي ��دال� �ي� �ت ��ان ف� �ض� �ي� �ت ��ان ،س � ��ام رحمة:
م �ي��دال �ي �ت��ان ف �ض �ي �ت��ان .ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ف �ئ��ة الكبار:
ري � ��ا ع� � � ��واد :ك � ��أس ذه� �ب� �ي ��ة وميدالية
فضية ،جيسيكا شمالي :كأس ذهبية
وميدالية ذهبية.
ـــــ ف�ئ��ة امل��درب�ي�ن :ن�ع��وم س �ع��ادة :شهادة
أشهر ّ
املدربني.

لبنان الرياضي
ألعاب القوى للمكفوفني
ّ

نظم االتحاد اللبناني لرياضة
املعوقني (اللجنة الباراملبية
اللبنانية) بطولة لبنان في ألعاب
القوى للمكفوفني على مضمار
مجمع الحدث الجامعي ،وجاءت
النتائج على النحو اآلتي :فاز
محمود األمني بسباق 100م (دون
 14سنة) ،وعبدو حربا 100م (19
وما فوق) ،وياسر محسن بسباق
200م (15ـ  18سنة) ومحمد بزال
200م ( 19وما فوق) ،وفادي
حمصي بسباق 400م ،وياسر
محسن كرة حديدية (15ـ 18
عامًا) ،ماجد فارس كرة حديدية
( 19وما فوق).

نصف نهائي كأس اليد

يلتقي ،اليوم (الساعة ،)19:00
الشباب مار الياس مع الصداقة في
مجمع عاشور الرياضي ضمن
الدور نصف النهائي لبطولة كأس
لبنان لكرة اليد .وتقام املباراة الثانية
من الدور عينه غدًا بالتوقيت عينه،
حيث يلتقي السد ،حامل اللقب،
مع الشباب حارة صيدا في مجمع
عاشور أيضًا .وضمن املرحلة
الـ 11من البطولة فاز الشباب مار
الياس على هوليداي إن  39ـ ـ .23

