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التانغو الأرجنتيني يحقق فوزه الأول وي�ضاعف محنة كولومبيا
المنتخب اللبناني يهزم
بهدف يتيم
�أوروغواي تق�سو على ت�شيلي ...والبرازيل تفوز بالخبرة في ت�صفيات المونديال مقدونيا و ّدي ًا
ٍ
تخلص المنتخب األرجنتيني لكرة القدم من دوامة النتائج السيئة
وحقق انتصاره األول في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة
كأس العالم  2018بالفوز على مضيفه الكولومبي  1ـ صفر مساء
الثالثاء في الجولة الرابعة من التصفيات.
ورفع المنتخب األرجنتيني رصيده إلى  5نقاط ليترك المركز
التاسع قبل األخير بجدول التصفيات ويقفز للمركز الرابع فيما تلقى
المنتخب الكولومبي لطمة قوية وفشل في تحقيق الفوز للمباراة
الثالثة على التوالي في التصفيات ليتج ّمد رصيده عند أربع نقاط
ويتراجع للمركز السابع في جدول التصفيات.
وحسم المنتخب األرجنتيني (راقصو التانغو) المباراة لصالحهم
ٍ
بهدف نظيف سجله لوكاس بيليا في الدقيقة  20ليمنح فريقه ثالث
نقاط قبل توقف التصفيات ألشهر عدة حيث تستأنف فعالياتها في
آذار .2016
وينتظر أن يقلص هذا الفوز من الضغوط الواقعة على خيراردو
مارتينو المدير الفني للمنتخب األرجنتيني والذي تع ّرض النتقادات
عنيفة في اآلونة األخيرة بسبب فشل الفريق في تحقيق الفوز في أول
ثالث مباريات بالتصفيات رغم وصوله للمباراة النهائية في كل من
بطولتي كأس العالم  2014بالبرازيل وكأس أمم أميركا الجنوبية
(كوبا أميركا) في تشيلي منتصف العام الجاري.
ورغم الفوز ،وضح استمرار تأثر المنتخب األرجنتيني بغياب
نجمه الكبير ليونيل ميسي مهاجم برشلونة اإلسباني بسبب
اإلصابة التي حرمته من المباريات األربع التي خاضها الفريق في
التصفيات حتى اآلن.
كما تأثر الفريق األرجنتيني مجددا ً بغياب مهاجميه سيرخيو
أغويرو والمخضرم كارلوس تيفيز لإلصابات.
وب��دأ منتخب كولومبيا المباراة بق ّوة وحماس شديدين وكاد
الفريق يفتتح التسجيل من أول هجمة خطيرة في المباراة عندما
انطلق باالسيوس بالكرة من الناحية اليمنى ولعب الكرة عرضية
نموذجية ولكنها م ّرت من أمام رأس كارلوس باكا المتح ّفز أمام
المرمى األرجنتيني.
واستعاد المنتخب األرجنتيني اتزانه سريعا ً وبدأ في مبادلة
مضيفه الهجمات وإن تحطمت هجمات الفريقين خارج منطقة الجزاء
لتغيب الخطورة على المرميين في الدقائق األولى من المباراة.
وشهدت الدقيقة  13هجمة خطيرة للتانغو األرجنتيني م ّرر على
إثرها آنخل دي ماريا كرة رائعة عرضية من الناحية اليسرى وقابلها
غونزالو هيغواين بتسديدة مباشرة وهو على بعد خطوات قليلة من
المرمى لكنه أطاح بها عاليا ً تحت ضغط الدفاع.
واستغل المنتخب األرجنتيني هجمة مرتدة سريعة وسجل هدف
التقدم في الدقيقة  20عن طريق لوكاس بيليا.
وخ�لال انطالق المنتخب األرجنتيني بالكرة في هذه الهجمة
المرتدة السريعة ،م ّرر بيليا الكرة إلى إيفر بانيغا الذي مررها بينية
رائعة إلى إيزكويل الفيتزي في الناحية اليمنى على حدود منطقة
الجزاء ليمررها عرضية إلى بيليا المندفع والخالي من الرقابة فلم
يجد صعوبة في إيداعها المرمى الخالي من حارسه.
ونال الكولومبي كريستيان زاباتا إنذارا في الدقيقة  26إلعاقته
دي ماريا من أجل منعه من االنفراد بالحارس ديفيد أوسبينا إثر
هجمة خطيرة للضيوف.
وحاول المنتخب الكولومبي الر ّد في الدقائق التالية على الضغط
األرجنتيني ولكن محاوالت أصحاب األرض باءت بالفشل.
وكاد المدافع األرجنتيني راميرو فونيس موري يكلف فريقه غاليا ً
في الدقيقة  34عندما أعاد الكرة برأسه في اتجاه مرمى فريقه بعدما
خرج الحارس اللتقاط الكرة وكاد باكا يضعها داخل المرمى ولكن
الحارس تدخل سريعا ً وأنقذ الموقف فيما سقط باكا داخل منطقة
الجزاء مطالبا ً بضربة جزاء ضد الحارس ولكن الحكم أشار باستمرار
اللعب.
وبعدها بثالث دقائق فقط ،رفض الحكم مطالب الالعب الكولومبي
تيوفيلو غوتيريز بضربة جزاء أخرى إثر كرة مشتركة مع موري
أيضا ً داخل منطقة الجزاء.
وفي المقابل ،أهدر دي ماريا فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني
في الدقيقة  41عندما ضغط هيغواين على الدفاع الكولومبي وم ّرر
كرة بينية رائعة لدي ماريا الذي انفرد بالحارس ولكنه سدد الكرة
بجوار القائم األيسر لحظة تقدم الحارس أوسبينا من أجل التصدي
له.
ووسط المحاوالت الهجومية ألصحاب األرض في الدقائق األخيرة
من الشوط ،كاد المنتخب األرجنتيني يسجل هدف االطمئنان ولكن
الدفاع الكولومبي أبعد الكرة من أمام بانيغا في الوقت المناسب
لينتهي الشوط بتقدم راقصي التانغو بهدف نظيف.
ومع بداية الشوط الثاني ،أجرى المنتخب الكولومبي تغييره
األول بنزول لويس مورييل بدال ً من ماكنيلي توريس .وتبادل الفريقان
الهجمات منذ الدقيقة األول��ى في الشوط الثاني وك��اد المنتخب
األرجنتيني يحرز هدف االطمئنان في الدقيقة  46ولكن الحظ عانده.
ورد المنتخب الكولومبي بهجمة سريعة في الدقيقة  50تالعب
فيها فرانك فابرا بالدفاع األرجنتيني ثم سدد كرة قوية ولكنها مرت
بجوار القائم األيسر.
وواصل المنتخبان هجومهما المتبادل في الدقائق التالية ولكن
هجمات الفريقين افتقدت للدقة المطلوبة كما تزايدت حدة الخشونة
خاصة من العبي كولومبيا مما أثر سلبيا ً على مستوى األداء.
وكاد الحارس األرجنتيني سيرخيو روميرو يكلف فريقه غاليا ً
بالخروج الخاطئ من مرماه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل
الضائع ولكن المنتخب الكولومبي فشل في استغاللها جيدا ً لينتهي
اللقاء لصالح التانغو.

أوروغواي ـ تشيلي

ثأر منتخب أوروغ��واي لكرة القدم لهزيمته أمام تشيلي في دور
الثمانية لبطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) 2015
وألحق بالفريق هزيمة ثقيلة بثالثة أه��داف نظيفة صباح أمس
األربعاء في الجولة الرابعة من تصفيات ق��ارة أميركا الجنوبية
المؤهلة لبطولة كأس العالم .2018
وشهدت الجولة نفسها الفوز األول للمنتخب األرجنتيني في

التصفيات الحالية بالتغلب على مضيفه الكولومبي  / 1صفر فيما
استغل المنتخب البرازيلي ف��ارق الخبرة وحقق ف��وزا ً كبيرا ً / 3
صفر على ضيفه البيروفي وواصل المنتخب اإلكوادوري انتصاراته
وتغلب على مضيفه الفنزويلي  1 / 3فيما حقق منتخب باراغواي
فوزا ً ثمينا ً  1 / 2على ضيفه البوليفي.
في مونتفيديو ،لقن منتخب أوروغ��واي ضيفه التشيلي درسا ً
قاسيا ً ونجح بواقعية مديره الفني أوسكار تاباريز في التغلب على
مهارات تشيلي الفنية والخططية ليلحق بالمنتخب التشيلي الهزيمة
األولى له في التصفيات الحالية.
واستعاد منتخب أوروغ��واي اتزانه سريعا ً بعد الهزيمة أمام
اإلكوادور في الجولة الثالثة من التصفيات وحقق الفوز الثمين على
تشيلي ليرفع رصيده إلى  9نقاط وتقدم للمركز الثاني في جدول
التصفيات بفارق ث�لاث نقاط خلف اإلك���وادور فيما تجمد رصيد
تشيلي عند  7نقاط وتراجع للمركز الرابع بفارق األهداف فقط خلف
باراغواي والبرازيل.
وأنهى منتخب أوروغ��واي الشوط األول لصالحه بهدف سجله
دييغو غودين في الدقيقة  23ثم أضاف الفريق هدفين آخرين في
الشوط الثاني عن طريق البديل ألفارو بيريرا ومارتن كاسيريس في
الدقيقتين  61و.65
وج��اءت بداية المباراة سريعة وحماسية من الفريقين وأجاد
العبو أوروغ��واي الضغط على ضيفهم في كل مكان بالملعب ولكن
الفرصة األولى في المباراة كانت لتشيلي في الدقيقة الرابعة إثر
تمريرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها إدواردو فارغاس بتسديدة
من حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة ذهبت في يد الحارس فيرناندو
موسليرا.
ورد منتخب أوروغ��واي في الدقيقة التاسعة بضربة رأس من
دييغو روالن إثر ضربة حرة ولكن الكرة ذهبت ضعيفة في متناول
الحارس التشيلي كالوديو برافو.
ووسط الحماس المتزايد في أداء الفريقين ،نال أرتورو فيدال نجم
منتخب تشيلي إنذارا ً في الدقيقة  14للخشونة مع مارتن كاسيريس
ليتأكد غيابه عن مباراة الفريق التالية بالتصفيات لإليقاف بسبب
اإلنذارات.
وتوترت أعصاب العبي الفريقين في وسط هذا الشوط إثر عرقلة
من غونزالو خارا لالعب األوروغوياني إدينسون كافاني.
وبعد م��ش��ادات بين ع��دد م��ن العبي الفريقين خصوصا ً بين
األوروغوياني دييغو غودين والتشيلي جاري ميديل ،اكتفى الحكم
بإنذار غودين وميديل واستأنف اللقاء.
ولكن غودين استغل ارتباكا ً في دفاع تشيلي بعد لعب الضربة
الحرة وسجل هدف التقدم في الدقيقة  23اثر تمريرة من سيباستيان
كوتيس داخ��ل المنطقة هيأها غودين لنفسه وسددها في سقف
الشباك.
وحاول المنتخب التشيلي الر ّد في الدقائق التالية ولكن دفاع
أوروغواي بدا صامدا ً ومتماسكا ً أمام الهجوم المكثف لتشيلي كما
أبعد كاسيريس برأسه كرة خطيرة من أمام مرماه إثر ضربة حرة
لتشيلي في الدقيقة .31
ّ
الحظ فيدال في الدقيقة التالية حيث اصطدمت تسديدته
وعاند
من داخل منطقة الجزاء بأحد مدافعي أوروغواي.
وسدد فيدال كرة أخرى مباغتة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة
 38ولكنها ذهبت في يد الحارس برافو كما فشلت محاوالت الفريقين
في الدقائق األخيرة من الشوط لينتهي بتقدم أوروجواي  / 1صفر.
ومع بداية الشوط الثاني  ،استأنف منتخب أوروغواي محاوالته
الهجومية ولكنها لم تسفر عن شيء فيما سادت الخشونة مجددا ً أداء
الفريقين.
وشعر منتخب تشيلي بحرج موقفه وبدأ محاوالت البحث عن
هدف التعادل ولكنها ب��اءت بالفشل وسط صمود وتنظيم دفاع
أوروغواي الواضح.
ووسط محاوالت تشيلي لتسجيل هدف التعادل ،أحرز ألفارو
بيريرا هدف االطمئنان لمنتخب أوروغ��واي في الدقيقة  .61وجاء
الهدف إثر تمريرة طولية عالية وصلت على رأس كافاني خارج
منطقة الجزاء ليكملها كافاني في اتجاه بيريرا المندفع أمام المرمى
حيث سددها بيريرا برأسه في زاوية صعبة للغاية على الحارس
حيث اخترقت الكرة الزاوية اليسرى للمرمى وتهادت داخل الشباك.
وضاعف منتخب أوروغواي محنة ضيوفه في الدقيقة  65بتسجيل
الهدف الثالث إثر ضربة ركنية لعبها كارلوس سانشيز وقابلها

كاسيريس بضربة رأس متقنة على يمين الحارس ليكون الهدف
الثالث ألصحاب األرض.
وس��دد ماتياس فيرنانديز كرة صاروخية من ضربة حرة في
الدقيقة  73ولكن الحارس موسليرا أمسك الكرة بثبات أمام مهاجمي
تشيلي المتحفزين في مواجهة المرمى.
واستغل منتخب أوروج��واي اندفاع الضيوف في الهجوم وكاد
يرفع رصيده من األهداف عن طريق المرتدات واألخطاء الدفاعية
لالعبي تشيلي ولكن الحظ عانده خاصة في الفرصة الخطيرة التي
صنعها إيغيدو أريفالو لنفسه في الدقيقة  82وتصدى لها برافو.
كما سدد ألفارو بيريرا كرة رائعة ساقطة في الدقيقة  88اثر هجمة
مرتدة سريعة ألوروغ��واي وأخرجها برافو بأطراف أصابعه إلى
ركنية لم تستغل جيداً.
وسجل دوغالس كوستا نجم بايرن ميونيخ األلماني هدفا وصنع
هدفين ليقود المنتخب البرازيلي إلى فوز كبير  / 3صفر على ضيفه
البيروفي.
وأكد المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) ،الذي تعادل قبل أيام
مع مضيفه األرجنتيني ،صحوته في التصفيات التي بدأها بالهزيمة
أمام تشيلي قبل أن يحقق انتصارين وتعادال ً واحدا ً في المباريات
الثالث التالية فيما تج ّمد رصيد بيرو عند ثالث نقاط ليتراجع إلى
المركز التاسع قبل األخير في جدول التصفيات بفارق األهداف فقط
خلف بوليفيا.
ٍ
بهدف نظيف
وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط األول لصالحه
سجله دوغالس كوستا في الدقيقة  22ثم مرر كوستا نفسه الكرة
إلى ريناتو أوغوستو ليسجل الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة 57
قبل أن يعود كوستا ليمرر الكرة إلى زميله فيليبي لويس الذي سجل
الهدف الثالث للفريق في الدقيقة  77ويحقق المنتخب البرازيلي
الفوز الكبير رغم عدم تقديمه األداء القوي المتوقع منه.
ورغ��م الثقة التي بدت على أداء المنتخب البرازيلي في بداية
المباراة ،كاد الفريق يدفع ثمن خطأ مبكر في التغطية الدفاعية عندما
خطف باولو جيريرو مهاجم بيرو الكرة وتوغل بها داخل منطقة ثم
سددها قوية ولكن في متناول الحارس البرازيلي.
ودخ��ل المنتخب البرازيلي في أج��واء اللقاء تدريجيا ً وب��دأ في
محاوالته الهجومية باتجاه المرمى البيروفي لكنها لم تشكل خطورة
حقيقية بعدما افتقدت للدقة والفعالية.
وأعلن المهاجم البرازيلي نيمار دا سليفا عن وجوده إثر هجمة
سريعة للبرازيل في الدقيقة  15تالعب فيها بالدفاع البيروفي في
الناحية اليسرى لكنه سدد الكرة من زاوية صعبة لتذهب في الشباك
من الخارج.
وأتبعها إلياس بتسديدة من زاوية صعبة من داخل منطقة الجزاء
في الدقيقة  17لتذهب الكرة في يد الحارس.
وأسفر الضغط البرازيلي عن هدف التقدم في الدقيقة  22عن
طريق دوغالس كوستا.
وجاء الهدف إثر مجهود رائع من ويليان في الناحية اليمنى قبل
أن يمرر الكرة عرضية ويقابلها دوغالس كوستا بلمسة من قدمه
اليسرى وهو على بعد خطوتين فقط من المرمى في ظل سوء التغطية
الدفاعية لمنتخب بيرو الذي طالب العبوه بإلغاء الهدف بدعوى أن
كوستا سجله بيده ولكن الحكم أشار إلى احتساب الهدف.
وسدد نيمار ضربة حرة من مسافة بعيدة في الدقيقة  50ولكن
الكرة ذهبت عالياً.
وتالعب دوغ�لاس كوستا بأربعة من مدافعي بيرو على حدود
منطقة الجزاء ثم مرر الكرة على حدود المنطقة ليسددها المندفع
ريناتو أغوستو زاحفة لتسكن الشباك على يسار الحارس ويكون
الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي.
وواصل المنتخب البرازيلي تف ّوقه رغم محاوالت بيرو لتعديل
النتيجة .وألغى الحكم هدفا ً لنيمار في الدقيقة  67بداعي التسلل.
وأسفر الضغط الهجومي للمنتخب البرازيلي عن الهدف الثالث
الذي سجله فيليبي لويس في الدقيقة .77
وجاء الهدف إثر مجهود رائع أيضا ً من دوغالس كوستا قبل أن
يم ّرر الكرة لزميله لويس الخالي من الرقابة فلم يجد صعوبة في
إيداعها المرمى.
ووسط الهجوم المتوالي للمنتخب البرازيلي ،كاد جيريرو يخطف
هدف حفظ ماء الوجه لبيرو في الوقت بدل الضائع للمباراة ولكن
تسديدته ارتدت من قدم أحد المدافعين بعدما اجتازت الكرة الحارس
البرازيلي لينتهي اللقاء بفوز البرازيل بثالثية نظيفة.

«فيفا» :كاي�سيدو وال�سهالوي والمجر وا�سطورتا «الريال»
في استعراضه اإلحصائي لهذا األسبوع ،يسلّط
موقع  FIFAالضوء على السجالت التهديفية
في كأس العالم  FIFAلكل من فيليبي كايسيدو
ومحمد السهالوي إلى جانب اإلنجازات البارزة
التي حققتها المجر ،فضالً عن أسطورتين سابقين
من أساطير ريال مدريد.
 100مباراة دولية بشباك نظيفة هو الرقم
القياسي المذهل الذي بلغه إيكر كاسياس يوم
الجمعة ،حيث أصبح الحارس األول في التاريخ
الذي يحتقل بالمئوية .وبلغ قائد منتخب إسبانيا
هذا المعلم خالل فوز فريقه  0-2على إنكلترا،
والذي صادف المباراة الدولية الـ 165في رصيد
حامي العرين البالغ من العمر  34سنة ،معادال ً
بذلك السجل األوروبي الذي كان ينفرد به حارس
التفيا األس��ط��وري فيتاليس أستافيفس .وبهذا
اإلنجاز أيضا ً انقض كاسياس على المركز السابع
في الترتيب العالمي العام ،متجاوزا ً األميركي
كوبي جونز .كما أن حفاظه على نظافة شباكه
ساهم في تأمين الفوز ال��س��ادس على التوالي
لمنتخب بالده من دون تلقي أي هدف في مرماه،
وهو رقم يعادل أفضل سجل في تاريخ الروخا
في هذا الصدد .كما يعني فوز أبناء فيسنتي دل
بوسكي على األسود الثالثة إنهاء سلسلة إنكليزية
إيجابية دامت  15مباراة متتالية من دون هزيمة،
علما ً أن آخر سقوط لرفاق روني كان في البرازيل
 2014بنتيجة  1-2على يد أوروغواي.
 22لقبا ً في  21موسم هو الرصيد المبهر
الذي بلغه راؤول حديثا ً قبيل وضع حد لمسيرته
المتألقة يوم األح��د .فقد ظهر أسطورة إسبانيا
وريال مدريد بأداء على أعلى مستوى ساعد من

خالله نيويورك كوزموس على استعادة لقبه
في ال���دوري األميركي بالفوز  2-3على أوت��اوا
فيوري في موقعة حسم درع البطولة .وكان ذلك
التتويج مسك الختام لمسيرة حافلة ارتبطت
أساسا ً بنادي ريال مدريد ،الذي أحرز معه 16
من األلقاب المذكورة أعاله .فمنذ مغادرته القلعة
البيضاء مدججا ً بكأس دوري أبطال أوروبا ثالث
مرات وستة ألقاب للدوري اإلسباني ،ناهيك عن
 323هدفا ً تربع بها على عرش هدافي النادي
(إلى أن أزاح��ه كريستيانو رونالدو من القمة)،
كانت النجاحات حليفة راؤول في كل من ألمانيا
وقطر ثم في ال��والي��ات المتحدة األميركية .كما
اعتزل األسطورة اإلسباني وهو يفتخر بعدم تلقي
أية بطاقة حمراء في ما يقرب من  1000مباراة
خاضها كالعب محترف.
 5أهداف هي مساهمة محمد السهالوي المذهلة
في السجل القياسي الذي حققته المملكة العربية
السعودية بفوزها  0-10على تيمور الشرقية
أمس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم .FIFA
وبمشاركته الغزيرة في أكبر فوز في تاريخ منتخب
بالده ،أصبح مهاجم النصر أيضا ً أول العب يسجل
 5أهداف في مباراة تأهيلية واحدة ضمن تصفيات
ك��أس العالم  FIFAمنذ أن فعلها ج��اك هايكو
العب كاليدونيا الجديدة ضد ساموا عام ،2012
واألول كذلك خارج القواعد منذ أكثر من  14سنة
(أي منذ أن قام بذلك اإلماراتي ياسر سالم خالل
الفوز  0-12في بروناي في نيسان  .)2001وجاء
هذا التألق األخير ليواصل به السهالوي سلسلة
توهجه ،وهو الذي سجل مع المنتخب الوطني
السعودي هذا العام ما ال يقل عن  18هدفا ً في آخر

تسع مباريات دولية .لكن على الرغم من إنجازات
النجم البالغ من العمر  28سنة والفوز القياسي
الذي حققه األخضر ،إال أن منتخب السعودية ليس
هو الفريق األكثر تهديفا ً في التصفيات اآلسيوية،
حيث وجد نظيره القطري الطريق إلى الشباك في
 27مناسبة ،ليصبح أمس أول فريق يتأهل إلى
الدور الثالث عندما نجح في الحفاظ على سجله
المثالي محققا ً فوزه السادس على التوالي حتى
اآلن.
 5هو عدد المباريات المتتالية في تصفيات
كأس العالم  FIFAالتي تميزت فيها اإلك��وادور
بقاسم مشترك واحد :هدف من فيليبي كايسيدو.
فقد وجد مهاجم إسبانيول طريقه إلى الشباك
في كل مباراة من المباريات األربع التي خاضها
منتخب بالده في الطريق إلى روسيا  2018حتى
اآلن ،فضالً ع��ن هدفه ض��د تشيلي ف��ي الجولة
الختامية ضمن تصفيات البرازيل  - 2014مما
مكنه من تدوين اسمه في كتب التاريخ .ذلك أن
كايسيدو هو ثاني الع��ب فقط  -بعد التشيلي
خورخي أرافينا – الذي يتمكن من هز الشباك في
خمس مواجهات متتالية ضمن تصفيات أميركا
الجنوبية ،وأول إك��وادوري يحقق سلسلة تفوق
ثالث مباريات .كما أن الالعب البالغ من العمر 27
سنة ،الذي نجح في التسجيل مرة أخرى خالل
ف��وز ب�لاده  1-3على فنزويال الليلة الماضية،
يُعتبر أيضا ً ثاني العب من أميركا الجنوبية ينجح
في ه ّز الشباك خالل أربع مباريات تأهيلية متتالية
خ��ارج أرض��ه ،حيث يتقدمه نجم تشيلي آخر:
هومبرتو سوازو .يُذكر أن كايسيدو وجد طريقه
إلى الشباك في كل محاولة من محاوالته األربع

األولى داخل إطار المرمى خالل تصفيات روسيا
 ،2018ليُصبح المهاجم الفتاك ثاني أفضل هداف
إكوادوري في تاريخ تصفيات كأس العالم ،FIFA
حيث باتت تفصله  4أه��داف فقط عن أغوستين
ديلغادو صاحب الرقم القياسي برصيد  16هدفاً.
كما ساعد نجم إسبانيول بالده في تحقيق بداية
مثالية خالل هذه المنافسات ،حيث أصبح منتخب
اإلك��وادور أول فريق من أميركا الجنوبية يستهل
الطريق إلى عروس البطوالت بأربعة انتصارات
متتالية منذ عشر سنوات ونصف.
 3عقود من دون الظهور في أية بطولة كبرى
هي فترة الصيام الطويلة التي ستنهيها المجر
في العام المقبل ،بعدما احتفلت ه��ذه الدولة
األسطورية في عالم كرة القدم بتغلبها يوم األحد
على النرويج في مواجهة الملحق ضامنة بذلك
مشاركتها الثالثة في بطولة كأس األمم األوروبية
 واألولى منذ عام  .1974وبذلك ينتهي االنتظارال��ط��وي��ل ال���ذي أث��ق��ل ك��اه��ل ع��ش��اق ك��رة القدم
المجريين ،الذين لم ي��روا فريقهم ينافس في
مسابقة كبرى منذ نهائيات كأس العالم 1986
 .FIFAم��ن جهته ،سيدخل ح��ارس المرمى
جابور كيرالي ُكتب التاريخ عندما يصبح أول
العب يشارك في بطولة األمم األوروبية عن عمر
يصل إلى  40سنة ،بل وسيبلغ حامي العرين
المخضرم ذلك اإلنجاز باعتباره الالعب األكثر
ظهورا ً بقميص منتخب بالده ،بعد أن رفع رصيده
من المباريات الدولية إلى  100ثم  101بخوضه
مواجهة الملحق ليتساوى بذلك مع أسطورة كرة
القدم المجرية جوزيف بوزسيك ،الذي كان ينفرد
بهذا السجل الباهر منذ أمد طويل.

ترجم منتخب لبنان لكرة القدم،
ندّيته في مواجهة نظيره المقدوني
على «اس��ت��اد فيليب الثاني» في
ٍ
بهدف
العاصمة سكوبيي ،بفوزه
من دون ر ّد سجله ظهيره جوان
العمري في الدقيقة  ،47مستغالً
خطأ الحارس ستول ديمتريفسكي.
وب��ذل��ك ،ح��ق��ق منتخب لبنان
فوزا ً معنويا ً الفتا ً في إطار خوضه
م���ب���اراة دول��ي��ة ودي����ة م��ع ط��رف
أوروب�����ي ،أراده����ا ال��ج��ه��از الفني
بقيادة المونتينيغري م��ي��ودراغ
رادولوفيتش اختبارا ً ميدانيا ً قويا ً
م��ع أس��ل��وب مختلف م��ن األداء،
ليقف في ضوئه على جاهزية عدد
من عناصره واستجابتهم الفنية ال
سيما بعض من استدعاهم أخيراً.
وذل���ك م��ع ال��ع��ل��م أن ع����ددا ً من
الوجوه األساسية الذي ساهم في
الفوز على الوس غاب عن التشكيلة
التي خاضت اللقاء أم��ام الطرف
المقدوني الزاخرة صفوفه بالعبين
يخوضون دوري���ات أوروب��ي��ة في
إيطاليا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا
والنمسا.
وشهدت المباراة التي خاضها
منتخب لبنان بغياب القائد رضا
عنتر ويوسف محمد وعلي حمام،
ت��ب��ادال ً للفرص م��ن الجانبين مع
خ��ط��ورة أك��ب��ر للبنان ال���ذي ك��ان
ب��م��ق��دوره أن ي��ض��اع��ف النتيجة
ف��ي الدقيقة ال��راب��ع��ة م��ن الوقت
المحتسب بدل الضائع ،لكن فايز
شمسين أهدر كرة سهلة.
ويعتبر الفوز مهما ً للبنان كون
ال��م��ب��اراة م��درج��ة ضمن روزن��ام��ة
الفيفا للمباريات ال��ودي��ة (Fifa
 ،)dayوجاء على نظيره المقدوني
صاحب المركز  139في التصنيف

الدولي متقدما ً على لبنان بمرتبة
واحدة فقط.
ويمكن القول إن منتخب لبنان
الذي استوعب الموقف تماما ً بعد
 20دقيقة من بدء المباراة ،قاسم
أص��ح��اب األرض ال��س��ي��ط��رة على
المجريات الميدانية ،وأربك دفاعهم
أكثر من مرة ،وما هدف العمري إال
ترجمة إلجادته االستحواذ وشنّ
هجمات مرتدة ،ال سيما أن عناصره
جميعا ً أدّوا المطلوب منهم.
وحاول المقدونيون أن يفرضوا
إي��ق��اع��ه��م وي��ن��ف��ذوا إل���ى المنطقة
اللبنانية عبر الهجمات المرتدة ،أو
يسجلوا من كرات ثابتة على غرار
ما فعلوه أمام مونتينيغرو الخميس
الماضي (.)-1 4
لكن «الضيوف» تميّزوا ب��أدا ٍء
رج��ول��ي خ��ص��وص��ا ً ف��ي ال��دق��ائ��ق
األخيرة ،والدقائق اإلضافية الست
العصيبة ،فإلى التشتيت والتكتل
أم��ام المرمى متجاوزين اإلره��اق
ال��ك��ب��ي��ر ،ش�� ّن��وا ه��ج��م��ات وك���ادوا
ت��رج��م فايز
ي��ض��اع��ف��وا ال��غ��ل��ة ل��و
ّ
ّ
«المقشرة»
شمسين الكرة العرضية
التي وصلته من «المشاغب» محمد
حيدر.
م��ث��ل منتخب ل��ب��ن��ان ال��ح��ارس
مهدي خليل والالعبون محمد زين
طحان ونور منصور وجوان العمري
ووليد اسماعيل (غازي حنيني )73
وعدنان حيدر وأحمد مغربي وأحمد
جلول ومحمد حيدر وحسن معتوق
(ح��س��ي��ن ع���واض���ة  )70وح��س��ن
شعيتو (فايز شمسين .)65
والتف ّوق اللبناني أق ّر به الجمهور
ال��م��ق��دون��ي وم��س��ؤول��و االت��ح��اد،
مؤ ّكدين أن منتخبهم لم يتم ّكن من
تقديم المرجو منه والنسج على
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منوال فوزه األخير.
وأوضح رادولوفيتش أن توقيت
المباراة ك��ان جيداً ،باعتبار أنها
ال��دول��ي��ة األخ���ي���رة ه���ذه ال��س��ن��ة،
ّ
يحتك
وأضاف« :أردت من خاللها أن
العبونا بأسلوب مختلف عماده
االن��ق��ض��اض وال��س��رع��ة واللمسة
مسجالً ارتياحه للنتيجة
الواحدة»،
ّ
وإص�����رار ع��ن��اص��ره ع��ل��ى ف��رض
ذاتهم ،معربا ً عن ثقته الدائمة بهم
وب��ق��درات��ه��م «وق���د أظ��ه��روا بعضا ً
منها» ،لكن ورش��ة العمل طويلة،
وال��م��ه��م التجانس واالستيعاب
وإرادة العمل وحب الفوز ،ألنه يو ّلد
حيوية وحماسة دائمين.
وك��ان االت��ح��اد المقدوني لكرة
القدم أقام عشاء رسميا ً إلدارة بعثة
منتخب لبنان حضره كل من األمين
العام فيليب بوبوفسكي ومسؤولة
دائ���رة العالقات العامة واإلع�لام
أل��ك��س��ن��درا بييكوفسكا وال��م��دي��ر
ال��ف��ن��ي ال�لاع��ب ال��دول��ي السابق
س��اش��ا ت��ش��ي��رت��ش ،وم��ن الجانب
اللبناني رئيس البعثة رئيس لجنة
المنتخبات م��ازن قبيسي ومدير
المنتخب ف��ؤاد بلهوان وال��م��د ّرب
والمنسق اإلعالمي
رادولوفيتش
ّ
الزميل ودي��ع عبد النور ومسؤول
التجهيزات أحمد فخر الدين.
وش��ك��ر قبيسي ب��اس��م االت��ح��اد
اللبناني االستضافة واالهتمام
ال��م��ق��دون��ي��ي��ن .ك��م��ا اس��ت��ع��رض
ال��ج��ان��ب��ان أح���وال ك��رة ال��ق��دم في
بلديهما وسبل التعاون الممكنة،
وتبودلت دروع تذكارية.
وغ���ادرت بعثة منتخب لبنان
م��س��اء أول م��ن أم���س سكوبيي،
ووصلت بيروت فجر أمس.

حامي عرين «النبي �شيت» فتال:
�سنفوز على ال�صفاء في قمة الدوري
يعتبر قائد «النبي الشيت» المخضرم وحيد فتال
( 36سنة) أحد أبرز الحراس المحليين ،وال سيما أنه
يتم ّتع بخبرة واسعة ،بعدما لعب ألبرز الفرق اللبنانية
كالنجمة والعهد وشباب الساحل واألهلي صيدا.
ويسعى فتال حاليا ً مع «النبي شيت» إلحراز مركز
متقدم في الدوري اللبناني ،على غرار الموسم الماضي
حين احتل «سفير البقاع» المركز الخامس ،في أول
مواسمه بين الكبار.
ويستعد الفريق البقاعي حاليا ً لقمة الدوري ،والتي
ستجمعه في الجولة الخامسة مع الصفاء متصدر
الترتيب ،في مباراة مرتقبة.
وقال فتال أن «فريق النبي شيت أصبح معادلة مهمة
في الدوري اللبناني والعودة إلى الخلف ممنوعة ،وأنا
واثق من قدرة الفريق على تكرار نتائجه الجيدة في
الموسم الماضي ،ال بل تحقيق األفضل هذا الموسم».
وأش��ار إلى أن «النبي شيت» برهن عن مستويات
طيبة بفوزه على العهد حامل اللقب ،قبل أن يظلم
تحكيميا ً في المباراة مع األنصار».
وت��وق��ع م��ب��اراة قوية م��ع الصفاء ف��ي قمة الجولة
الخامسة ،إذ ستجمع المتصدر (الصفاء) بثاني الترتيب
(النبي شيت) ،والفوز سيعطي صاحبه دفعة معنوية
كبيرة ،مؤكدا ً أن فريقه سيستغل خوضه اللقاء على
أرضه وبين جمهوره ،من أجل الفوز وانتزاع الصدارة.
أضاف فتال أنه «يسعى لتوظيف خبرته في خدمة
فريقه الحالي ،والذي أثبت وجوده في الدوري اللبناني
منذ صعوده إلى القسم األول الموسم الماضي».
أضاف فتال «أن ما ساهم في محافظته على مستواه
طوال هذه السنوات ،هو التزامه بالتدريبات واالستقرار
العائلي ،وب��ع��ده ع��ن ك��ل م��ا ي��ش��وش على مسيرته
الكروية».

وأكد فتال «أن للمدرب محمد الدقة دور كبير في نتائج
النبي شيت الجيدة حيث يحتل الفريق المركز الثاني
بعد الجولة الرابعة» .وأض��اف فتال« :المدرب الدقة
استفاد من قدرات الالعبين ،فأوجد التوليفة المناسبة
للفريق ،واألهم أنه زرع ثقافة الفوز في نفوس العبي
النبي شيت ،خصوصا ً بعدما تمكن معهم من تحقيق
نتائج ممتازة في الفترة الحرجة التي تولى خاللها
تدريب الفريق ،الموسم الماضي».
ورأى «أنه من بين أهم عوامل نجاح المدرب الدقة،
تلك العالقة األخوية بالالعبين والمبنية على االحترام
المتبادل ،والتي ال تقتصر على المستطيل األخضر ،بل
أن التواصل دائم بين المدرب الشاب والعبي الفريق».
وأشار فتال إلى أن دفاع الفريق هو أحد عوامل قوته،
مؤكدا ً تفاهمه مع رباعي الدفاع الحالي ،وخصوصا ً
علي األتات الذي نجح في مركزه الجديد ،مؤكدا ً علو
كعبه ،وقدرته على التألق في أكثر من مركز.
وقال فتال أن غياب الالعب المالي عبد الله كانوتي،
وابتعاده عن الفريق بسبب اإلصابة ،لن يتسبب في
مشكلة ،ألن «النبي شيت» يملك البدائل المناسبة
هجومياً ،ولن يتأثر بغياب أي العب ،مهما كان شأنه».
وتوقع فتال منافسة قوية على لقب ال���دوري في
ظ�� ّل تقارب المستويات بين الفرق المرشحة إلح��راز
اللقب ،مرجحا ً كفة األنصار والنجمة والصفاء والعهد
و»النبي شيت» على غيرها من الفرق الطامحة في لقب
الدوري».
وعبّر فتال عن اعتزازه بالدفاع عن ألوان عدد الفت
من الفرق اللبنانية ،لكنه يؤكد أن للنجمة مكان مميز في
قلبه فهو بيته األول والنادي الذي ترعرع فيه وتدرج
في فئاته العمرية ،حيث حظي بدعم رائع من جمهور
الفريق».

�سبليني :الديربي �ش ّكل تح ّو ًال
في م�سيرة النجمة اللبناني
ل��ف��ت م��ه��اج��م ال��ن��ج��م��ة ال��ش��اب
محمود سبليني األنظار في مباراة
الديربي األخيرة مع األنصار حين
حقق النجمة فوزا ً ثمينا ً على حساب
غريمه التقليدي ،بهدف من دون ردّ،
وهو األول له في ال��دوري اللبناني
هذا الموسم.
وي���رى ال��م��راق��ب��ون أن سبليني
يش ّكل مكسبا ً للنجمة هذا الموسم،
بالنظر إلى إمكانته الفنية والبدنية
العالية ،وخصوصا ً بعدما منحه
المدرب الروماني تيتا فاليرو الثقة،
فأشركه أس��اس��ي��ا ً بعد أن أمضى
معظم الموسم الماضي على مقاعد

البدالء ،في أول مواسمه بـ»القلعة
النبيذية».
وق��ال سبليني ف��ي تصريح إن
«المباراة مع األنصار شكلت تحوال ً
للنجمة في الدوري ألن فريقنا وجد
نفسه فيها ،فلعبنا كمجموعة بعد
 3مباريات لم نقدم فيها عروضا ً
جيدة».
وأض��اف سبليني« :أن المدرب
فاليريو منحه ال��ث��ق��ة ،ب��إِش��راك��ه
ك��أس��اس��ي ،م��ع��ب��را ً ع��ن اع��ت��زازه
باللعب ف��ي هجوم النجمة ال��ذي
ي��ض�� ّم الع��ب��ي��ن ك��ب��ار م��ث��ل خ��ال��د
تكه ج��ي وحسن المحمد ،مشيرا ً

إل��ى أن األخ��ي��ري��ن س��اع��داه كثيرا ً
م��ن خ�لال التعامل معه معاملة
أخ��وي��ة ،أزال���ت عنه ج���زءا ً كبيرا ً
من الضغوط ،وال سيما أن الدفاع
ع��ن أل���وان ف��ري��ق ع��ري��ق وصاحب
شعبية م��ث��ل النجمة مسؤولية
كبيرة».
واختتم سبليني« :أن مباراة
األنصار أصبحت خلفنا وهمنا اآلن
ينحصر في التركيز على المباراة
المقبلة مع الحكمة لكسب نقاطها
ك��ام��ل��ة ،وت��أك��ي��د ص��ح��وة الفريق
وج��دارت��ه في المنافسة على لقب
الدوري».

