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�سبعة �أ�سباب قد تمنع الدون وبايل من الرحيل �إلى المان يونايتد
حسين غازي
ّ
محط
تعتبر بداية العام الجديد
أنظار الجماهير وعشاق المستديرة
ح��ول العالم ،وذل��ك لبداية سباق
االن��ت��ق��االت الشتوية ،والمنافسة
على ض ّم النجوم ،في محاولة الفرق
لتدعيم صفوفها للظفر باأللقاب على
المستوى المحلي والعالمي.
تداولت الصحف ووكاالت األنباء
نجمي
في الفترة األخيرة إمكان رحيل
ّ
ري��ال مدريد البرتغالي كريستيانو
رونالدو والنفاثة الوايلزية غاريث
بايل إلى صفوف مانشستر يونايتد،
ال��س��اع��ي إل���ى ال���ع���ودة ب��ق��وة إل��ى
الساحة األوروبية ،عبر إبرام صفقات
تاريخية وخيالية .فشراء صاروخ
ماديرا قد يكلف خزائن النادي رقما ً
خرافيا ً ق��د يصل إل��ى  120مليون
جنيه استرليني .في المقابل ،لن
تكون صفقة المتألق بايل أقل شأناً،
إذ يتوقع أن تسجل  118مليون جنيه
استرليني.
على رغ��م كل األح��ادي��ث واألرق��ام
التي تذهل العقل ،تبقى األمور صعبة
المنال على أقل تقدير هذا الموسم،
إل��ى حين ح��ل��ول ف��ت��رة االن��ت��ق��االت
الصيفية .وسنستعرض هنا األسباب
التي قد تمنع مغادرة النجمين القلعة
المدريدية البيضاء.

اإلدارة الملكية
لن تفرط بنجميها

ري���ال م��دري��د ل��ن ي���دع الصفقة
تنجح ،نظرا ً إلى قيمة الهدافين في
أرض الملعب ،واحتاللهما مركزين
أساسيين دائما ً في تشكيلة الفريق،
ويعتبر كل من الدون وبايل من أهم
دعائم وركائز التوليفة التي يعتمد
عليها اإليطالي كارلو أنشيلوتي.

جو السعادة في النادي

يعيش ك�لا النجمين ح��ال��ة من
السعادة واالستقرار داخ��ل ج��دران
القلعة ال��م��دري��دي��ة ،ويتمتع كل
منهما بعالقة طيبة مع زمالئهم في
التدريبات وداخ��ل غ��رف المالبس،
ف��ب��اي��ل تجمعه ص��داق��ة ق��وي��ة مع
سيرجيو راموس نجم دفاع الفريق،
بينما تبقى الكتيبة البرتغالية كبيبي
وكوينتراو خير صحبة للدون إضافة
إلى لظهير البرازيلي مارسيلو.

القيمة التسويقية
الخيالية

يجني الريال وإدارته مبالغ طائلة
م��ن اإلع�لان��ات ،وتهافت الجماهير
على ش��راء كل ما يتعلق برونالدو
وبايل ،ما يقدم مردودا ً ماليا ً ضخما ً
للنادي ،ويعود عليه بعائدات ال تع ّد

حناوي ي�ستقبل وفد نادي البيت الريا�ضي

وال تحصى ،فرجل األموال فلورنتينو
بيريز أذك��ى من أن يفرط بماكينة
بنجمي الفريق
ال��ذه��ب المتمثلة
ّ
الملكي.

استقبل وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي
وف��د ن��ادي البيت الرياضي ض � ّم رئيس ال��ن��ادي أحمد
خليفة ونائبه عادل يحيا ،وتم عرض نشاطات النادي
خ�لال ع��ام  2014وتقديم التهاني لمناسبة األعياد

ال يمكن ألنشيلوتي أن يفرط بقوته
الهجومية الضاربة ،وسيسعى إلى
الحفاظ على مثلث الرعب المتمثل
«بالفرنسي كريم بنزيما ،غاريث
بايل ،كريستيانو رون��ال��دو» ،فهذه
اآللة الهجومية صنعت ربيع الريال،
وساهمت بشكل فعال ف��ي تتويج
بألقاب عديدة ،أهمها
النادي األبيض
ٍ
النجمة العاشرة في دوري أبطال
أوروبا ،وآخرها كأس العالم لألندية.

ال�صربي ماتيت�ش مدرب ًا لمنتخب لبنان لل�سلة

توليفة الـBBR

المنافسة والبطوالت

ال يمكن للريال المحافظة على
لقب التشامبيونز ليغ في حال رحيل
النجمين ،ول��ن يتم ّكن من الصمود
في وجه غريمه التقليدي برشلونة،
الذي يمتلك بدوره مثلث دمار شامل،
على رأسه المنافس األول لرونالدو
األرجنتيني ليونيل ميسي ،إضافة
إل��ى نجم ال��ب��رازي��ل نيمار ،وه��داف
السيلستي س��واري��ز ،وف��ي ظ� ّل ذلك
سيتمسك المدريديون بنجم ماديرا
والع��ب توتنهام السابق ،ألن��ه من
المستحيل تعويض الالعبين في

فترة قصيرة ،خصوصا ً أنهما كانا
حاسمين ف��ي معظم ال��م��ب��اري��ات،
وت��ح��دي��دا ً ف��ي ال��ل��ق��اءات المفصلية
والنهائية.

رونالدو واأللقاب

صحيح أن ال��ع��ودة إل��ى البيت
القديم تغري النجم البرتغالي ،لكن
الوقت ليس مناسبا ً لذلك ،والطريق
م��ا زال���ت غير ممهدة للدخول إلى
مسرح األحالم ،فرونالدو العب يحب
األل��ق��اب ويطمح إل��ى ال��ف��وز دائ��م �اً،
وهو يكره الخسارة أو احتالل مراكز
متأخرة ،وقد يسبب غياب الشياطين
الحمر عن المنافسة ،أمرا ً سلبياً ،ما

�إ�صابة البابا مهاجم ال�صفاء في حادث �سير
والتركي فانلي مدرب ًا جديد ًا

سيعرقل عملية انتقال أفضل العب
في العالم إلى األولد ترافورد معقل
المان يونايتد.

بايل والعالمية

لم يصل السهم الوايلزي إلى قمة
العطاء والمستوى ،على رغم كونه
من صفوة العبي العالم الحاليين،
وهو ال يزال في سن الـ ،25وعلى رغم
ذل��ك ،لم يقدم الالعب األفضل بعد،
فريال مدريد يسعى إلى جعل بايل
خليفة ل��ل��دون ،ليرفع اس��م الملكي
عالياً ،من أج��ل أن يتربّع الجناح
الوايلزي بعدها ،على عرش أفضل
العب في العالم.

ملعب بحمدون
ي�ست�ضيف مباريات
الأخاء في الإياب

تعرض مهاجم فريق الصفاء الدولي عالء البابا لحادث سير
لدى عودته من تدريب فريقه الصباحي في بيروت ،إلى منزله
في صيدا.
وتسبب الحادث بإصابة البابا بجروح مختلفة في وجهه
ولكسر في عدد من أسنانه ،علما ً أنه كان يشارك في التدريب
األول لفريقه ،بقيادة المدرب األلماني الجديد باهتيار فانلي.
وسينال البابا راح��ة لبضعة أي��ام قبل أن يلتحق مجددا ً
بفريقه الذي يستعد لمباراته المهمة في دور الـ 16من كأس
لبنان مع األنصار في  3كانون الثاني المقبل.
وتعاقد الصفاء مع المدرب التركي ـ األلماني باهتيار فانلي،
لإلشراف على فريقه في إياب ال��دوري وكأس لبنان لموسم
.2015 – 2014
وبدأ فانلي مهماته أمس ،بدال ً من المدرب سمير سعد ،وسبق
للمدرب الجديد للصفاء اإلشراف على تدريب فريق العهد في
موسمي  ،2013 – 2012و.2014 – 2013
وك���ان ال��ص��ف��اء ق��د استغنى ع��ن ال�لاع��ب��ي��ن السوريين
عبد الرحمن ع��ك��اري وط��ه دي��اب بعد تراجعه ف��ي ترتيب
الدوري.
ويبدو المدافع الكونغولي بابي بازوفيال مرشحا ً للحاق
بالسوريين عكاري ودياب ،إذ أكدت مصادر النادي البيروتي
أن البحث ج��ا ٍر منذ اآلن عن بديل في فترة االستراحة بين
الدورين األول والثاني ،والتي ستشهد تغييرات كاملة على
مستوى أجانب الفريق ،الذي يحتل المركز الخامس حاليا ً في
ترتيب الدوري بـ  15نقطة من  4انتصارات و 3تعادالت و3
هزائم.

سيعود فريق األخ���اء األه��ل��ي إلى
اللعب على أرضه في ملعب بحمدون
البلدي في جبل لبنان ،وذلك بعد أن
حرم من ذلك الموسم الماضي ،بسبب
أعمال الصيانة.
وم��ن المنتظر أن تنتهي المرحلة
النهائية من ورشة العمل في الملعب
في العاشر من كانون الثاني المقبل،
بعد إعادة تأهيل مدرجاته التي تتسع
ألربعة آالف متفرج .وقد فرشت أرضية
الملعب بالعشب الصناعي.
وف��ي م����وازاة ذل���ك ،ي��واص��ل فريق
األخ��اء استعداداته للدور الثاني من
ال��دوري اللبناني ،وذلك بعد احتالله
المركز األخير في ال��دور األول ،وهو
موقع بعيد من طموح النادي الجبلي
ال��ذي ك��ان في السنوات األخيرة أحد
أبرز المنافسين على لقب الدوري.
وحصد الفريق خمس نقاط خالل
 11مباراة من فوز يتيم على الراسينغ
(2-صفر) ،وتعادلين أم��ام ك��ل من
السالم زغرتا ( ،)1-1و»النبي شيت»
بالنتيجة نفسها .ما دفع ب��اإلدارة إلى
إسناد مه ّمة القيادة للمدرب السوري
حسين عفش ،الذي سبق وأن أش َر َ
ف
على األخ��اء منذ ثالثة مواسم ،وذلك
خلفا ً للمد ّرب الخلوق فادي العمري.

البابا بعد اصابته وفي اإلطار المدرب التركي فانلي

تكريم �أندية كرة القدم لمنا�سبة الميالد في �صور
بعد النشيد الوطني ،ودقيقة صمت على
أرواح شهداء المؤسسة العسكرية واألمنية،
قدم للحفل خضر ط��راد ،في حين ألقى عز
الدين كلمة ن ّوه فيها بـ»هذه اللفتة الكريمة
م��ن جانب إدارة تروبيكانا» ،معربا ً عن
سعادته لـ»وجوده بين هذا الجمع الكبير
من العائلة الرياضية في لبنان».
وق���ال« :لمناسبة أع��ي��اد الميالد ورأس
السنة ال��ج��دي��دة نتمنى أن ينعم لبنان

كرمت إدارة مؤسسة «تروبيكانا» الالعبين
واإلداريين والحكام واإلعالميين الرياضيين
ألندية كرة القدم في لبنان وذلك لمناسبة
عيد الميالد المجيد ،في احتفال أقامته في
فرعها الجديد في صور برعاية رئيس بلدية
العباسية علي ع��ز ال��دي��ن وح��ض��ور حشد
من نجوم كرة القدم اللبنانيين وفاعليات
اجتماعية وممثلين عن األندية والجمعيات
الثقافية.

ح��س��م االت��ح��اد اللبناني لكرة
السلة أم��ره بالتعاقد مع المدرب
الصربي فيسيلين ماتيتش الفائز
ببطولة آسيا م��ع إي���ران ،على أن
يبت بالتعيين رسميا ً في جلسته
المقبلة.
وف���از ماتيتش ( 54س��ن��ة) مع
المنتخب اإلي��ران��ي بلقب بطولة
آسيا عام  ،2009كما سبق أن شغل
منصب مساعد م���درب للمنتخب
اليوغوسالفي الفائز ببطولة أوروبا
 2001وبطولة العالم .2002
ويأمل «منتخب األرز» بالعودة
بقوة إل��ى الساحة اآلسيوية بعد
غيابه لنحو عامين منذ تعرضه
ل�لإي��ق��اف ال���دول���ي ،وسيطمح ألن
ينافس بقوة على البطاقة الوحيدة
ال��م��ؤه��ل��ة إل���ى أول��م��ب��ي��اد ري���و دي
جانيرو  2016ليدخل التاريخ من
الباب الواسع بعد أن سبق وتأهل
إل���ى ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ث�ل�اث م���رات،
لك ّنه لم يفلح ّ
قط في بلوغ الحدث
األولمبي.
ويعد االستحقاق األول لمنتخب
لبنان تصفيات غرب آسيا بين 25
و 31أي��ار في إي��ران ،والمؤهلة إلى
بطولة آسيا بين  23أيلول و 3تشرين
األول ف��ي ال��ص��ي��ن .ك��م��ا سيشارك
المنتخب اللبناني في بطولة جونز
كاب الدولية الودية التي تقام سنويا ً
في تايبه بين  29آب و 6أيلول.

المجيدة ودعوة لحضور حفل افتتاح مسائيات 2015
في .2015/1/11
وق��دم رئيس النادي درع��ا ً تكريميا ً للوزير حناوي
لجهوده ودعمه للرياضة عموماً.

الشانفيل يحقق
فوزه األول

من جهة ثانية ،ح ّقق الشانفيل
فوزه األول في بطولة لبنان للموسم
الحالي بعد تخطيه هوبس بنتيجة
 ،62-78وذل����ك ض��م��ن ال��ج��ول��ة
الخامسة من بطولة لبنان.
دخ��ل الفريق المتني إل��ى اللقاء
عقب ثالث هزائم متتالية أمام الفرق
الثالثة األول���ى ف��ي الترتيب وهي
الرياضي والحكمة و»ي��و بي أي»
وك��ان مصمما ً على تعويض هذه
البداية الضعيفة.

وكان إيلي غالب والجورجي نيكولوز
مسجلين للشانفيل
تسكتشفيلي أفضل
ّ
بـ 18نقطة لكل منهما ،وأض��اف كارل
سركيس  14نقطة وباسل بوجي 13
نقطة و 11متابعة ونديم سعيد 12
نقطة .فيما أح��رز األميركي تايرون
نيلسون  22نقطة لهوبس وأض��اف
إليه علي مزهر  11نقطة.
ويملك الشانفيل مباراة مؤجلة
من الجولة الثالثة أم��ام هومنتمن
ستقام أي��ض �ا ً على أرض���ه ف��ي 29
الجاري .وكذلك هوبس من المرحلة
نفسها أمام المتحد وستقام في 30
الجاري.

�أغنية لنجوم الكرة الإنكليزية
إحياء للذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى
� ً
أحيت مجموعة من الالعبين والمدربين والحكام السابقين
والحاليين من أنحاء إنكلترا كافة ،الذكرى المئة لهدنة عيد
الميالد خالل الحرب العالمية األولى ،بأغنية تناوبوا على
إلقائها.
وتضمنت األغنية مقاطع شعرية ألقتها مجموعة من
الالعبين أمثال فينسنت كومباني مدافع مانشستر سيتي
وفويتشيك تشيسني ح��ارس آرس��ن��ال وتشارلي أوستن
مهاجم كوينز بارك رينجرز.
وبدأ كومباني بإلقاء القصيدة قبل أن يتوالى  16شخصا ً
آخر على إكمالها ،بما في ذلك تريفور بروكينغ العب الوسط
السابق لمنتخب إنكلترا ،والحكم هاوارد ويب الذي أدار نهائي
كأس العالم عام .2010
وتعرض األغنية ،التي تضم أبيات شعر كتبها أطفال
مدارس ،لحظة وضع الجنود من الطرفين كليهما أسلحتهم
وصعودهم من خنادقهم الموحلة وتنظيمهم لمباراة كرة قدم

في المنطقة المحرمة الفاصلة بين مواقعهم.
وتعد هذه واحدة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تحمل
اسم «كرة القدم تتذكر» والتي تدعمها رابطة الدوري اإلنكليزي
الممتاز واالتحاد اإلنكليزي لكرة القدم ورابطة دوري الدرجات
الثانية والثالثة والرابعة والمجلس البريطاني إلحياء ذكرى
الحرب التي وقعت في الفترة من  1914وحتى .1918
وشملت الفعاليات مباراة بين أفراد من القوات البريطانية
واأللمانية أقيمت هذا الشهر ،إضافة إلى بطولة للشباب في
إيبر في بلجيكا حيث وقعت سلسلة من أشرس المعارك خالل
الحرب العالمية األولى.
وسيحتفل تشيلسي متصدر ال��دوري اإلنكليزي الممتاز
بهذه المنافسة بالتصفيق لمدة دقيقة قبل مباراته في جولة
عيد الميالد أم��ام وس��ت ه��ام يونايتد ،وستعرض أسماء
الالعبين من الفريقين كليهما الذين قتلوا خالل الحرب على
شاشات عرض.

غ�ضب مورينيو يت�س ّبب في تعديالت ب�ستامفورد بريدج

ب���االس���ت���ق���رار ال�����ذي ي��ح��ت��اج إل����ى روح
رياضية من قبل السياسيين» ،داعيا ً إلى
«االستلهام من معاني الميالد لتسود المحبة
والسالم».

طراد

ثم ألقى المدير العام لمؤسسة توربيكانا
حسين طراد كلمة «أمل فيها أن يع ّم السالم
والمحبة في رب��وع لبنان ليعود هذا البلد

الجميل إلى سابق عهده من األمن واألمان،
بلد األخوة بين جميع أبنائه ،يجمع طوائفهم
ومشاربهم».

الحاج

اختتاماً ،ألقى الكابتن جمال الحاج كلمة
شكر فيها مؤسسة تروبيكانا على هذا
التكريم .ثم وزعت دروع تقديرية وأقيم حفل
عشاء تكريمي.

تسعى إدارة نادي تشيلسي اإلنكليزي إلى احتواء األزمة الدائرة بين جماهير الفريق ،والبرتغالي جوزيه مورينيو المدير
الفني للنادي اللندني الذي أبدى استياءه من ضعف المؤازرة الجماهيرية لالعبيه في المباريات التي يخوضها «البلوز» بملعبه
«ستامفورد بريدج».
وأشارت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية إلى أن مسؤولي النادي اللندني اجتمعوا بالروابط الجماهيرية لتشيلسي إليجاد
حلول لهذه األزمة ،إذ قال مورينيو إنه يشعر بأن تشيلسي يخوض مبارياته من دون جمهور في ملعبه ،قبل أن يعتذر عن هذا
التصريح.
وتوصلت إدارة تشيلسي لبعض المقترحات ،منها تخصيص مكان في الملعب لترديد األغاني وتحفيز الجماهير على
التشجيع بحماس ،ولكن المشكلة أن الموقع الذي حددته إدارة النادي يكون بجوار المكان المخصص لجماهير الفرق الزائرة.
أما االقتراح الثاني فهو تغيير المكان المخصص للزوار ،ألن جوزيه مورينيو اشتكى منهم كثيراً ،ألنهم على مقربة من مقاعد
بدالء تشيلسي ،مؤكدا ً أنهم يؤثرون في الحكم الرابع وحامل الراية ما يتسبب في زيادة الشحن المعنوي في المباريات.

إعداد :زينة حمزه عبد الخالق
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الكلمات المتقاطعة

1
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1 .1أطول واعلى سلسلة جبلية في أميركا الشمالية
2 .2مدينة في غرب باريس ،حقيقي (باألجنبية)
3 .3عائلة ،ركيزة ،عودة
4 .4أمسيات ،غيّرا
5 .5يسرقه ،سهام
6 .6أجل ،يواكب ،نوتة موسيقية
7 .7قصر في روما كان مقاما ً للباباوات مدة عشر قرون،
أجوبة
8 .8ف��ازت بالشيء ،حيوان مفترس ،رج��ل أسطوري
إشتهر بالحمق والبالهة
مست ،يهدمه للبناء
9 .9من األسماء الخمسةّ ،
1010ص ّورنا ،ألفا
1111داعبتي ،ح ّل محل
1212نحترم ،سقط ،قامر

1 .1رسال إنتقادية ألبي العالء المعري
2 .2حاكم ،أكبر جزيرة في أرخبيل أدميرلتي
3 .3بيت ،وافقتم الرأي ،ضجر
4 .4يجلس برفقة ،رنمنا
5 .5مرفأ في جنوب فرنسا ،من الحيوانات (بالجمع)
6 .6أشار باليد ،جبل في وسط بالد اليونان ،حرف عطف
7 .7صاهرها ،سيدات
8 .8من انواع السمك ،مسدس ،ظلم
9 .9إبراز عيوب ومحاسن الكالم ،نعم (باألجنبية)
1010أكبر موسيقيي األندلس ،ضميره
1111للنداء ،أثني عليك ،حرف نصب
1212الفاني ،أخاف من
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حلول العدد ال�سابق
{ حل :Sudoku
،835914276 ،217683945
،352871694
،94257183
،761349852 ،498562317
،184736529 ،679125438
5234988761

أفقياً:

عمودياً:

{ حل الكلمات المتقاطعة:
أفقيا:
 ) 1بشار االسد ،اا  ) 2ام ،بم،
جالينس  ) 3دار العلم ،اب��ل ) 4
ولد ،ديانا ،نب  ) 5دهان ،البا ) 6
اليونان ،غد  ) 7لمهم ،تايدونه ) 8

يس ،ينادما ،اب  ) 9هادرا ،مدريد
 ) 10ناسبناه ،الب  ) 11مان ،لب،
امم  ) 12السين ،اليم.
عموديا:
 ) 1با دو كاليه ،من  ) 2شمال،
لمسانا  ) 3رددي��ه ،دان��ا  ) 4ربا،

ه��وم��ي��رس  ) 5ام���ل���دان ،نابلس
 ) 6ع��ي��ن��ات��ا ،ن��ب��ي  ) 7اج�ل�ا،
نادما  ) 8سامنا ،يمدها  ) 9دل،
الغدار ،ما  ) 10يا ،بدو ،يامل )11
انبنا ،ن��ادل  ) 12اس��ل��ب ،اه��ب،
برم.

 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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Dying of Light
فيلم درام���ا بطولة نيكوالس
كيج من اخ��راج بول ستشاردر.
مدة العرض  94دقيقة،ABC ( .
كونكورد ،اب��راج ،فوكس ،سينما
سيتي).
Men, Women, Children
ف��ي��ل��م ك��وم��ي��دي ب��ط��ول��ة ادم
س��ان��دل��ر م��ن اخ����راج ج��اس��ون
ريتمان .مدة العرض  119دقيقة.
( ،ABCسينما سيتي ،اسباس،
فوكس).

1
2

The Hobbit
فيلم تشويق بطولة لوك افانز
من اخ��راج بيتر جاكسون .مدة
العرض  144دقيقة،ABC ( .
كونكورد ،الس ساليناس ،ابراج،
سيتي كومبلكس ،سينما سيتي،
امبير ،فوكس).

7

The Last Stop
فيلمكوميديبطولةبيترديويك
من اخ��راج تايلر ك��وان( .فوكس،
 ،ABCالس ساليناس).

The Pyramid
فيلم رعب بطولة آشلي هينشاو
من اخ��راج غريغوري ليفاسور.
مدة العرض  89دقيقة،ABC( .
سينما سيتي ،سينمال ،فوكس،
سينما سيتي).
Reclaim
فيلم دراما بطولة جون كوساك
من اخراج االن وايت .مدة العرض
 96دقيقةABC( .ن كونكورد،
ابراجن سيتي كوبلكس).

