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تغريم النجمة وتحميله �أ�ضرار «برج حمود»

�سل�سلة انت�صارات و�سرعة ومواهب تهديفية
ت��ت��ض��م��ن ال��ج��ول��ة اإلح��ص��ائ��ي��ة
األسبوعية لموقع FIFA.com
سلسلة انتصارات أيندهوفن وبورتو،
إل��ى جانب إن��ج��از جديد ألنطونيو
سانابريا صاحب الثالثية وكذلك
أرقاما ً قياسية لريال مدريد ودييغو
فاليري العب بورتالند تيمبرز.
 42مباراة متتالية يُسجل فيها
أيندهوفن هدفا ً على األقل ،ما جعله
سجل
يحقق رقما ً قياسيا ً جديداً .إذ ّ
العمالق الهولندي هدفا ً على األقل
ف��ي جميع م��ب��اري��ات��ه ف��ي ال���دوري
الممتاز ،وذلك تحديدا ً منذ  28أيلول
ع��ام  2014ليحطم الرقم القياسي
السابق المسجل بالتساوي باسم
كل من أياكس أمستردام وأف سي
ت��وي��ن��ت��ي ،وذل����ك ب��ع��د ف����وزه على
فيتيس  0-1السبت الماضي .انتظر
أيندهوفن حتى الدقيقة األخ��ي��رة
ليسجل له جوريت هندريكس هدف
المباراة الوحيد في مباراة لم يتمكن
فيها ه �دّاف ال��دوري لوك دي يونغ،
صاحب  13ه��دف�ا ً ف��ي  14م��ب��اراة،
من ه ّز الشباك .لكن دي يونغ عاد
لزيارة الشباك مساء أمس حيث بات
أيندهوفن أول فريق هولندي يبلغ
دور الستة عشر م��ن دوري أبطال
أوروبا منذ  9سنوات ،وذلك إثر تغلبه
على سيسكا موسكو  1-2ليحافظ
على سجله المثالي على ملعبه في
دور المجموعات .لكن على الرغم
من اإلنجاز القياسي المحلي ،ال يزال
أيندهوفن يحتل المركز الثالث في
ال��دوري الهولندي متخلفا ً بفارق 4
نقاط عن أياكس .وقد نجح هذا األخير
الذي تغلب على هيرينفين  2-5يوم
السبت في تسجيل خماسية أو أكثر
للمباراة الثالثة على التوالي على
ملعبه معادال ً رقما ً قياسيا ً للنادي.
 27ثانية كانت قد مضت على
ان��ط�لاق ن��ه��ائ��ي ب��ط��ول��ة ال��والي��ات

المتحدة عندما سجل دييغو فاليري
أسرع هدف في تاريخ هذه المسابقة.
وك��ان ه��دف األرجنتيني ه��و األول
له منذ تموز الماضي ،وأح��د هدفي
فريقه في الدقائق السبع األولى من
المباراة ،ليمهد الطريق أمام فريقه
ليحرز باكورة ألقابه .وبات بورتالند
تيمبرز عاشر فريق يُتوج باللقب في
تاريخ الدوري األميركي الذي انطلق
قبل  22سنة .أما منافسه في النهائي
كولومبوس كرو الذي يُعتبر أحد هذه
الفرق العشرة ،فكونه كان يستضيف
المباراة النهائية ألنه كان أفضل من
منافسه في الموسم ال��ع��ادي ،كان
يأمل باالحتفاظ بالسجل المثالي
للفرق التي استضافت المباريات
النهائية .ولكن ضيفه دخل المباراة
متسلحا ً بعدم خسارته في مبارياته
الخمس األخيرة خارج ملعبه ونجح
في رفع رصيده إلى ست مباريات من

خالل تتويجه بالدوري األميركي.
 19سنة و 277يوما ً ك��ان عمر
أنطونيو سانابريا عندما أصبح
يسجل ثالثية في إحدى
أصغر العب
ّ
البطوالت األوروبية الخمس الكبرى
ه���ذا ال��م��وس��م .ح��ي��ث ق���اد مهاجم
سبورتينغ خيخون فريقه للفوز
على الس بالماس  ،1-3ليصبح
ب��ال��ت��ال��ي أول الع���ب م���ن ص��ف��وف
سبورتينغ يسجل ثالثية منذ ماتي
بيليتش عام  .2008وقد كان أسبوعا ً
للذكرى للهدافين الشبان في الدوري
اإلسباني ،حيث نجح العب آخر يبلغ
من العمر  19سنة هو سانتي مينا في
تسجيل هدف التعادل  1-1لفريقه
فالنسيا ليضع حدا ً لسبعة انتصارات
متتالية لمنافسه برشلونة .وبات
مهاجم فالنسيا الشاب الذي احتفل
بعيد ميالده العشرين بعدها بيومين
أصغر العب يسجل في مرمى الفريق

الكاتالوني منذ أن فعل ذلك سيرخيو
أغويرو في آذار عام  .2008أما في ما
يتعلق ببرشلونة ،فقد نجح مهاجمه
لويس سواريز في التسجيل في ثامن
مباراة له على التوالي وهي أفضل
سلسلة للمهاجم األوروغوياني الذي
نجح في رفع رصيده إلى  12هدفا ً
هذا الموسم.
 11شهرا ً و 21يوما ً م ّرت على آخر
هدف دخل مرمى بورتو على ملعبه
قبل أن يضع برونو مورييرا مهاجم
باكوس دي فيريرا حدا ً لهذه السلسلة
الالفتة والتي استمرت  16مباراة،
ليصبح بالتالي أول العب يسجل في
ملعب دراغ��او منذ أن نجح في ذلك
مهاجم بنفيكا السابق ليما في 14
كانون األول  .2014وسجل بورتو
خ�لال تلك السلسلة  39ه��دف �ا ً من
دون أن تتلقى شباكه أي هدف .لكن
على الرغم من تلقيه هدفا ً بعد مرور

 8دقائق ،نجح بورتو في الخروج
فائزا ً في المباراة  ،1-2ليحافظ على
سجله خاليا ً من الهزائم هذا الموسم،
على الرغم من أنه ال يزال متخلفا ً عن
سبورتينغ لشبونة المتصدر الذي لم
يخسر بدوره في  12مباراة ،لكنه فاز
في  10مباريات مقابل  9انتصارات
لمنافسه.
 8أهداف من دون مقابل سجلها
ريال مدريد مساء أمس ليحقق أكبر
فوز له في دوري أبطال أوروبا معادال ً
رقما ً قياسيا ً في البطولة .وكان مدّرب
ريال مدريد رافائيل بينيتيز مهندس
الرقمين القياسيين ألن فريقه السابق
ليفربول ك��اد قد سحق بشيكتاش
التركي بالنتيجة ذاتها عام .2007
وم��ن خ�لال اكتساحه مالموّ ،
حطم
ري��ال م��دري��د أي��ض�ا ً رقمه القياسي
السابق المسجل قبل  13سنة عندما
حقق فوزا ً عريضا ً على جينك .0-6
وحقق ري��ال مدريد أع��رض ف��وز له
على الصعيد األوروب���ي منذ هزمه
فاكر إيسنبروك  9-1ع��ام .1990
كما كانت المباراة مميزة ألسباب
أخ���رى ألن��ه��ا األول���ى ال��ت��ي تتضمن
أكثر من ثالثية واح��دة كان بطالها
كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو
الذي سجل رباعية ،ليصبح بالتالي
أول الع��ب م��ن ري���ال م��دري��د يحقق
هذا اإلنجاز في دوري أبطال أوروبا
بنظامها الجديد ،واألول على اإلطالق
منذ انطالق البطولة األوروبية األهم
منذ فيرينك بوشكاش قبل خمسين
ع��ام �اً .كما أن ه��ذا الكم الكبير من
األه����داف سمح للنجم البرتغالي
بتحقيق رقم قياسي جديد ألنه بات
أول العب يسجل  11هدفا ً في دور
المجموعات  ،2016-2015متخطيا ً
الرقم السابق ال��ذي ك��ان يتقاسمه
مع البرازيلي لويز أدريانو مهاجم
شاختار دونيتسك.

�إثارة مونديال الأندية تطرق �أبواب اليابان ّ
مجدد ًا
بعد غياب دام سنتين تقترح بالد «الشمس البازغة» على
أحباء المستديرة احتضان نسخة جديدة هي الثانية عشرة في
سجالّت كأس العالم لألندية ،حيث يأمل كثيرون أن ال تكون
«رتيبة» كحال سابقاتها مع حفظ االستثناء ،والقصد هنا يتم ّثل
في األمل بأال تكون طريق بطل أوروبا على وجه الخصوص معبّدة
ال عوائق تشوبها.
انطالقا ً من اليوم الخميس وحتى الـ 20من الشهر الحالي
ستكون أنظار العالم مص ّوبة إلى المدينتين اليابانيتين يوكوهاما
وأوساكا ،اللتين أوكلت لهما شرف االستضافة.

مازيمبي الكونغولي

نجح فريق مازيمبي في اعتالء الزعامة األفريقية مجددا ً
بتتويجه بخامس ألقابه في دوري أبطال أفريقيا على حساب
اتحاد العاصمة الجزائري بعد أن تغلب عليه في موعد النهائي
بفصلي الذهاب واإلياب بنتيجة ( )1-4في مجموع اللقائين.
يبصم المارد األسمر على مشاركته الثالثة في مونديال األندية
بعد نسخة أول��ى في  ،2009وم��ن ثم ثانية في  2010كانت
متوهّ جة بعدما تم ّكن من نيل الوصافة ببلوغ النهائي أمام إنتر
ميالن اإليطالي ليخسر بعد ذلك (.)0-3

غوانغجو إيفرغراندي الصيني

تم ّكن غوانغجو إيفرغراندي من إزاحة األهلي اإلماراتي ورفع
لقب دوري أبطال آسيا إثر تعادله ذهابا ً في اإلمارات ( )0-0ومن
ثم فوزه إيابا ً ( ،)0-1ليبلغ مونديال األندية للمرة الثانية في
تاريخه.
مشاركة غوانغجو األولى في الموندياليتو كانت مبهرة حيث
نجح أبناء المدرب اإليطالي مارتشيلو ليبي آنذاك في بلوغ محطة
المركز الرابع ،بعد أن أزاحوا من طريقهم األهلي المصري ()0-2
قبل أن يصطدموا بعقبة العمالق البافاري بايرن ميونيخ في
نصف النهائي ويسقطوا بثالثية نظيفة.

ريفر باليت األرجنتيني

برغم الحضور األرجنتيني المتواتر في المونديال المصغر،
فإن ريفر باليت يبصم في رصيده على أول مشاركة له ويعود
الفضل في هذا لتتويجه بلقب كوبا ليبرتادوريس  2015للمرة
الثالثة في تاريخه إثر تغلبه على تيغريس أونال المكسيكي في
مجموع اللقائين (ذهابا ً  0-0وإيابا ً .)0-3
وسيسعى العريق األرجنتيني إل��ى إثبات وج��وده بشك ٍل
يضاهي سمعته واتباع خطوات مواطنيه في المشاركات السابقة
سان لورنزو وإستوديانتيس وخصوصا ً غريمه بوكا جونيورز
الذي ح ّل وصيفا ً لميالن اإليطالي في نسخة .2007

كلوب أميركا المكسيكي

يع ّد الفريق المكسيكي الشهير أحد أعرق أندية قارته وليس ّ
أدل
على ذلك من ألقابه الستة في مسابقة دوري أبطال الكونكاكاف
ال��ذي ت � ّوج بآخرها هذا العام على حساب مونريال إيمباكت
الكندي بعد فوزه عليه في مجموع مباراتي النهائي بنتيجة 3-5
(ذهابا ً  1-1وإيابا ً .)2-4
لطالما كانت المشاركات المكسيكية مش ّرفة في كأس العالم
لألندية ،فبعد حصول مونتيري على المركز الثالث في 2012

كأفضل مشاركة مكسيكية حتى اآلن ،سيسعى كلوب أميركا
صاحب المركز الرابع في  2006إلى القيام باألفضل في مشاركته
المونديالية الثانية ،ال سيما وأنّ مواطنيه لطالما تألقوا في هذا
المحفل العالمي ،والحديث يشمل باتشوكا ( 3مشاركات والمركز
الرابع في  )2008أتالنتي (المركز الرابع في  )2009وكروز أزول
(المركز الرابع في .)2014

أوكالند سيتي النيوزيلندي

عند الحديث عن دوري أبطال ق��ارة أوقيانوسيا فال صوت
يعلو فوق صوت األندية النيوزيلندية ،ال سيما من خالل قطبيه
ويتاكيري يونايتد وأوكالند سيتي ،هذا األخير الذي تم ّكن من
نيل لقب المسابقة القارية للمرة السابعة وجاء هذه المرة على
حساب مواطنه تيم ويلينغتون بفضل رك�لات الترجيح بعد
التعادل (.)1-1
من األم��ور الطريفة المتعلقة بأوكالند أ ّن��ه يع ّد أكثر الفرق
مشاركة في المسابقة العالمية بست مناسبات (-2009-2006
 ،)2014-2013-2012-2011غير أ ّنه لم يكسر حاجز العادة
السيئة إالّ في آخر نسخة على األراضي المغربية حين ح ّل ثالثاً.

سانفريتشي هيروشيما الياباني

حجز سانفريتشي هيروشيما الياباني مقعده ضمن السباعي
المشارك باعتباره حامل لقب الدوري الياباني لهذا العام ،وهو ما
يخ ّوله الحضور باسم الدولة المستضيفة للحدث ،وهو العرف
المعمول به دوماً.
ً
وسبق لسانفريتشي أن ش��ارك ع��ام  2012أيضا في ثوب
المستضيف ،ولك ّنه لم يحقق الكثير حيث ف��از في المباراة
االفتتاحية على أوكالند النيوزيلندي ( )0-1قبل أن تتوقف
مسيرته في الدور ربع النهائي بعد انهزامه أمام األهلي المصري
(.)2-1

هل من سبب الحتجاب العرب؟

من المفارقات البارزة في هذه البطولة العالمية احتجاب
األندية العربية للمرة األولى في تاريخ منافساتها منذ تدشينها
في عام  2000في النسخة التي احتضنتها البرازيل ،وشارك فيها
كل من النصر السعودي والرجاء البيضاوي المغربي.
منذ أول نسخة مونديالية دأب العرب على الحضور ،فبعد
النصر وال��رج��اء ،ج��اء ال��دور على الهالل السعودي والزمالك
المصري (إسبانيا  )2001ومن ثم االتحاد السعودي واألهلي
المصري (اليابان  )2005ثم األهلي المصري (اليابان )2006
وبعدها النجم الرياضي الساحلي التونسي (اليابان  )2007ثم
يعود األهلي المصري مجددا ً (اليابان  )2008ثم األهلي اإلماراتي

في ثوب المستضيف (اإلم��ارات  )2009وبنفس الصبغة عاد
مواطنه الوحدة لتمثيل العرب (اإلم���ارات  )2010وبعد ذلك
حضر الترجي الرياضي التونسي وشقيقه السد القطري (اليابان
 )2011ومجددا ً عاد األهلي المصري (اليابان  )2012واألهلي
المصري والرجاء المغربي (المغرب  )2013وأخيرا ً المغرب
التطواني ووفاق سطيف الجزائري (المغرب .)2014
عقب هذا الحضور الدائم ،جافت النسخة الحالية كل األندية
العربية حيث فشل ممثلوها في القارتين األفريقية واآلسيوية
في بلوغ س��دة التتويج ،كما أن ش��رف االستضافة ع��اد إلى
اليابانيين ،وهو ما يعني أ ّنه ال إمكانية لدخول المنافسة من
بوابة المستضيف ،ولكنّ السؤال األكثر إلحاحا ً يبدو واضحاً .هل
يفسر هذا الغياب المفاجئ؟
من سبب وجيه ّ

يوكوهاما وناغاي ...وجه اليابان

ستكون استضافة الموندياليتو على أرض اليابان حكرا ً على
ملعبي يوكوهاما الدولي وناغاي التابع لمدينة أوساكا حيث
ستنقسم بينهما أحداث البطولة ومنافساتها كافة ،وذلك بحسب
ما أعلنته اللجنة المنظمة للمسابقة في  22أيار الماضي.
ويتميّز ملعب يوكوهاما الدولي بطاقة استيعابه الجماهيرية
الكبيرة ،إذ بإمكان مدرجاته أن تستوعب أكثر من  70ألف متفرج،
في حين أن طاقة استيعاب ملعب ناغاي تبلغ ما يقرب من 48
ألف متفرج.
كما سيتقاسم الملعبان بالتساوي مباريات البطولة الثمان،
بيد أنّ ملعب يوكوهاما سيحتكر األحداث المهمة إذ سيحتضن
المباراة االفتتاحية والنهائية ومواجهة في نصف النهائي وأخرى
لتحديد صاحب المركز الثالث ،بينما سيستأثر ملعب ناغاي
األض��واء في ال��دور ربع النهائي حيث سيستضيف مواجهتيه
إضافة إل��ى مباراة في ال��دور نصف النهائي وأخ��رى لتحديد
صاحب المركز الخامس.
في ما يلي البرنامج الكامل لمواعيد المباريات:
الخميس  10كانون األول :المباراة االفتتاحية :سانفريتشي
هيروشيما – أوكالند سيتي (.)13.45
األحد  13كانون األول :مباراة الدور ربع النهائي األولى :كلوب
أميركا – غوانغجو إيفرغراندي ( 10صباحاً) /مباراة الدور
ربع النهائي الثانية :مازيمبي ضد الفائز من المباراة االفتتاحية
()13.30
األربعاء  16كانون األول :مواجهة المركز الخامس (/)10.30
مباراة الدور نصف النهائي األولى ()13.30
الخميس  17كانون األول :مباراة الدور نصف النهائي الثانية
()13.30
األح��د  20كانون األول :مباراة تحديد المركز الثالث (10
صباحاً) /المباراة النهائية (.)13.30

�أ�ساطير مان�ش�ستر يونايتد يع ِّلقون على خروج الفريق من الأبطال
أثار الخروج المخيب ألمال مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،من
دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موجة
انتقادات حادة من بعض نجوم الفريق السابقين.
وخرج مانشستر يونايتد من الدور األول إثر خسارته أمام
فولفسبورغ األلماني  3-2في الجولة السادسة األخيرة من
مباريات دور المجموعات ،ليتحول إلى المشاركة في دور الـ32
ببطولة الدوري األوروبي ضمن الفرق الثمانية أصحاب المركز
الثالث في المجموعات.
وقال ريو فيرديناند قائد مانشستر يونايتد السابق« :إنه أمر
مخ ٍز ...الناس ينظرون إليكم ويرون أنكم لستم بالكفاءة الكافية،

قرر االتحاد اللبناني لكرة القدم،
تغريم نادي النجمة مبلغ مليون
وخمسمئة أل��ف ليرة ،باإلضافة
إلى تحميله األضرار كافة الناتجة
م��ن ت��ص � ّرف ج��م��ه��وره ف��ي ملعب
بلدية برج حمود والبالغة قيمتها
ستمئة ألف ليرة.
منصة ملعب برج حمود
وكانت
ّ
الرئيسية شهدت اشتباكات بين
المتفرجين خالل مباراة النجمة
مع الراسينغ في الجولة السابعة.
وق����رر االت���ح���اد إي���ق���اف الع��ب
النجمة قاسم الزين مباراة واحدة،
ل��ح��ص��ول��ه ع��ل��ى اإلن����ذار الثالث
المتراكم.
م��ن جهة ثانية ،أذاع االتحاد
برنامج مباريات الجولة الثامنة
من الدوري الـ 55كالتالي (بتوقيت
بيروت):
الجمعة  11كانون األول :العهد ـ
الصفاء (صيدا.)5,30 ،
السبت  12كانون األول :شباب
ال��س��اح��ل ـ االج��ت��م��اع��ي (العهد،
 ،)2,15النبي شيت ـ النجمة
(النبي شيت.)3,30 ،
األحد  13كانون األول :طرابلس
ـ ال��ش��ب��اب ال��غ��ازي��ة (ط��راب��ل��س،
 ،)2,15الحكمة ـ السالم زغرتا
(ب���رج ح��م��ود ،)2,15 ،األن��ص��ار
ـ ال��راس��ي��ن��غ (ب���ي���روت ال��ب��ل��دي،
.)3,30

المحمد وتكه جي
يواصالن غيابهما

كما سيخوض النجمة مباراته
م��ع «ال��ن��ب��ي ش��ي��ت» ف��ي الجولة
ال��ث��ام��ن��ة م��ن ال������دوري ،بغياب
مهاجميه األساسيين حسن المحمد
وخالد تكه ج��ي ،لعدم تماثلهما
للشفاء من اإلصابة.
ويعاني المحمد من التواء في
ال��ك��اح��ل ،فيما يحتاج تكه جي
إلى المزيد من الوقت للشفاء من

الكدمة القوية التي تعرض لها
في المباراة مع طرابلس ،بالجولة
السادسة.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،سيكسب فريق
المدرب الروماني تيتا فاليريو عودة
صانع العابه محمد قاسم ،بعد
تعافيه من المرض ،علما ً أن الثالثي
تكه جي والمحمد وقاسم قد غابوا
عن النجمة في المباراة السابقة
أم���ام ال��راس��ي��ن��غ ،وال��ت��ي انتهت
بفوز النجمة  ،2 – 3في الجولة
السابعة.

�سياط االنتقاد توا�صل جلد التحكيم اللبناني
انضم نادي الراسينغ إلى األص��وات المعترضة على
األداء التحكيمي ،فاحتج بشدّة على األخطاء التي حصلت
في مباراته مع النجمة ،ضمن الجولة السابعة.
وف��ي اجتماع ط��ارئ مساء الثالثاء للجنة اإلداري��ة
للنادي ،بحضور لجنة كرة القدم ،وخبراء في التحكيم،
اطلعت اللجنة على الفيديو المص ّور عن األخطاء التحكيمية
«الفادحة وال ُمتع ّمدة في مباراة الفريق مع النجمة ،ومنها
الهدف ال ُملغى من دون ُمب ّرر منتصف الشوط األول عندما
أعاد أحد مدافعي النجمة الكرة إلى حارس مرماه فخطفها
المهاجم الروماني أوكيافاين دراغيتشه وسجل منها هدفا ً
صحيحاً ،لكن حكم التماس حسن قانصو رفع رايته معلنا ً
التسلل بينما حكم الساحة علي رضا ،وهو األقرب إلى هذه
الحالة بأمتار لم يح ّرك ساكناً!».

واعتبر الراسينغ« :م��ا ح��دث ج��اء عن سابق تص ّور
وتصميم ،وليس هفوة تحكيمية ،إنما الحكمان لم ين ّفذا
القانون الواضح والصريح».
ودع��ا الراسينغ االتحاد اللبناني لكرة القدم ولجنة
قصرين والمسؤولين
الح ّكام خصوصا ً إلى معاقبة« :ال ُم ّ
عن هذه المهزلة والتي يدفع ثمنها النادي في مختلف
المجاالت ،وأخ��ذ اإلج���راءات ال�لازم��ة والتي هي كفيلة
بمحاسبة الحكمين» .وأكد الراسينغ بأنه لن يقف مكتوف
األيدي بعد اليوم ،وحذر من تكرار هذا الظلم المجحف في
حقه.
وكان ناديا األنصار و»النبي شيت» أعلنا احتجاجهما
على األداء التحكيمي عبر رئيسي النادي نبيل بدر وأحمد
الموسوي.

قرطام� :أنتظر عودة رئي�س طرابل�س ّ
لحل م�شاكل الفريق

أبطال الـ«موندياليتو» في سطور
برشلونة اإلسباني

تم ّكن برشلونة من بلوغ المحطة المونديالية عقب مسيرة
مظفرة في دوري أبطال أوروب��ا تكللت بالتتويج باللقب على
حساب يوفنتوس اإليطالي في نهائي برلين المشهود بنتيجة
(.)1-3
يعد النادي الكتالوني أنجح الفرق في تاريخ المسابقة حيث
ت ّوجت بنسختي عامي  2009و 2011في حين ح ّل وصيفا ً في
 ،2006ويعتبر العريق اإلسباني األكثر تتويجا ً باللقب رفقة
كورينثيانز البرازيلي بلقبين لكل منهما.
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لقد أثيرت التساؤالت بشأنكم كأفراد وكجزء من فريق لم يعبر
دور المجموعات كما كان من المفترض».
كذلك انضم بول سكولز ومايكل أوين لقائمة المنتقدين عبر
استوديو تحليلي بإحدى القنوات التليفزيونية عقب المباراة.
وق��ال سكولز« :يونايتد يبدو وكأنه فريق متوسط ،حقاً،
والفريق المتوسط يقدم أداء متوسطاً ...لقد أنفقوا  250مليون
جنيه إسترليني ( 376مليون دوالر) ول��م ي��ت��ج��اوزوا دور
المجموعات».
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في الدوري اإلنكليزي
حاليا ً لكنه واجه انتقادات بسبب تراجع المعدل التهديفي وكذلك

األداء تحت قيادة مديره الفني لويس فان غال.
واستقرت «سفينة» مانشستر يونايتد نواعا ً ما مع فان غال
بعد فترة عصيبة قضاها الفريق تحت قيادة ديفيد مويس الذي
أقيل من منصب المدير الفني ،والذي كان قد تواله خلفا للسير
أليكس فيرجسون الذي درب الفريق ألكثر من  20سنة.
وذكر أوين أسماء من رحلوا عن مانشستر يونايتد واعتبرهم
أفضل من القائمة الحالية بالفريق« ،رافاييل ونيمانيا فيديتش
وجوني ايفانز وباتريس إيفرا وناني وشينغي كاجاوا وروبين
ف��ان بيرسي وخافيير هيرنانديز وع��دن��ان ي��ان��وزاي ودان��ي
ويلبيك».

قال مدرب فريق طرابلس اللبناني لكرة القدم اسماعيل
قرطام ،إنه ينتظر عودة رئيس النادي وليد قمر الدين من
سفره ،للبتّ في اإلشكال الذي يواجهه ،والذي تسبب في
اعتكافه عن تدريب «سفير الشمال» ،منذ مطلع األسبوع
الحالي.
وكشف قرطام أن سبب اإلشكال يعود لتدخل أحد أشقاء
رئيس النادي ،بالشؤون الفنية والداخلية للفريق ،مؤكدا ً
أنه لن يعود إلى التدريبات قبل ح ّل المشكلة.
أضاف قرطام« :تربطني برئيس النادي صداقة قوية
تمتد إلى ثالثين سنة ،وأن��ا سأقبل بأي ق��رار يتخذه أو
أي رأي يعطيه بخصوص المسألة التي تواجهني مع
شقيقه».
ويشرف قرطام على تدريب فريق طرابلس اللبناني منذ
سنوات ،وهو قاده إلى نقلة نوعية في المواسم األخيرة،
خصوصا ً الموسم الماضي حين توج بكأس لبنان ،وحل
رابعا ً في الدوري وهو الترتيب األفضل في تاريخ النادي
الشمالي.

عام مي�سي في ثالث محطات
مما ال ش��ك فيه أن  2015كان
عاما ً شبه مثالي في مسيرة ليونيل
ميسي .حيث واص���ل األرجنتيني
تحطيم األرقام القياسية في الطريق
للتتويج بالثالثية الثانية في تاريخ
ن��ادي برشلونة ،وذل��ك ف��ي موسم
عانى فيه فقط من خسارة المنتخب
األرجنتيني في نهائي كوبا أميركا
أمام تشيلي .وال يزال بإمكانه زيادة
غلّة هذا العام بالفوز بكأس العالم
ل�لأن��دي��ة  FIFAف��ي ك��ان��ون األول
الجاري.
حيث ش ّكل البرغوث األرجنتيني
المرشح لنيل كرة  FIFAالذهبية
الخامسة في مشواره ثالثيا ً رهيبا ً
إل��ى جانب األوروغ��واي��ان��ي لويس
سواريز والبرازيلي نيمار ،المرشح
سجلوا
أيضا ً في هذه الجائزة .حيث ّ
م��ع �ا ً ف��ي أول  11ش��ه��را ً م��ن ع��ام
 2015أهدافا ً أكثر من باقي الفرق
األوروب��ي��ة .بعد أن ع��اد م � ّرة أخرى
إلى الجناح األيمن كما في بداياته،
يبدو أن ميسي قد استعاد مستواه
المعهود .ونسلط الضوء على ثالث
لحظات مميزة عاشها البرغوث في
عام .2015

أفضل مم ّرر
في الدوري اإلسباني

غالبا ً ما يتألق ميسي بأهدافه،
ول��ك��ن ف��ي ع��ام  2015أب��ه��ر النجم
األرج��ن��ت��ي��ن��ي الجميع بتمريراته
الحاسمة .في المباراة ضد ليفانتي
والتي فاز فيها برشلونة بخماسية
نظيفة ،في األسبوع  23من الدوري
اإلس��ب��ان��ي ،ق���دّم ص��اح��ب القميص
سجل فيها
رق��م  10م��ب��اراة مثالية ّ
ثالثية كما العادة وبدأها بتمريرة
لنيمار سمحت ل��ه بتجاوز لويس
ف��ي��غ��و ك��أف��ض��ل م��م�� ّرر ف��ي ت��اري��خ
ال��ب��ط��ول��ة ب��رص��ي��د  106ت��م��ري��رات
حاسمة .بالقرب من الجانب األيمن
من منطقة الجزاء ،رفع ميسي رأسه
ليرى انسالل البرازيلي من الجانب

األيسر ورفع له الكرة ليتأكد من أنها
ستتجاوز ك ّل المدافعين ليترك نيمار
وح���ده ف��ي مواجهة ح���ارس مرمى
الخصم.

قيادة ال ألبيسيليستي

كما ح��دث ف��ي ع��ام  ،2014بقي
ميسي على أب���واب ال��ف��وز ببطولة
ك��ب��رى م��ع األرج��ن��ت��ي��ن ل��وض��ع ح ّد
لجفاف مؤلم منذ  22سنة .إذ لم
ي��ح��ال��ف ال��ح��ظ األرج��ن��ت��ي��ن��ي في
ركالت الترجيح التي ت ّوجت تشيلي
بطلة ألميركا الجنوبية ،ولكن قبل
ذل���ك ،ح��ظ��ي المشجعون بفرصة
أخ��رى لحضور عرض جديد للقائد
األرجنتيني .ح��دث ذل��ك ف��ي ال��دور
نصف النهائي ض ّد باراغواي .كان
الطريق إل��ى ه��ن��اك صعبا ً وش��اق�ا ً
بسبب النتائج المتقاربة والمعاناة
في رك�لات الترجيح في ال��دور ربع
النهائي أم��ام كولومبيا .ولكن ض ّد
كتيبة ألبيروخا جاءت األهداف فجأة:
ُسجل ميسي ،ولكنه شارك
ستة .لم ي ّ
ف��ي جميعها بتمريراته الحاسمة
وبصنعه الفارق لخلق المساحات،
كما فعل بسلسلة مراوغات ستبقى
للذكرى انتهت باصطدام العبين
باراغوايانيين بعد عجزهما عن
إيقاف «البرغوث».

إلى النهائي بسرعة البرق

كان جوسيب جوارديوال قد حذر من
خطورته قبيل المباراة« :في مستواه
الحالي ال يمكن إيقافه .فموهبة بهذا
الحجم ال يمكن إيقافها» .وكما لو
كان قد سمع كلمات مدربه السابق
وق��� ّرر تطبيقها ،ك��ان��ت  17دقيقة
كافية لميسي كي يضع برشلونة
في الطريق إلى الفوز بلقبها الخامس
في دوري أبطال أوروبا .كانت مباراة
الذهاب في الدور نصف النهائي من
دوري أبطال أوروب��ا متعادلة 0-0
في الدقائق األخيرة.
سجل هدفا ً
ثم ظهر ميسي .أوال ً ّ
بتسديدة قوية بجانب القائم من
حافة منطقة ال��ج��زاء .وعندما كان
بايرن يحاول امتصاص ألم الضربة
سجل هدف الليلة« .لقد حدث
األولى ّ
ذلك في ثانية واحدة بطريقة عفوية.
ف ّكرت في تجاوزه على اليمين ،ألنني
قلت إن��ه سيعتقد أنني س��أراوغ��ه
من اليسار بقدمي المفضلة ».هكذا
أوضح ميسي المراوغة التي أسقط
بها جيروم بواتينغ قبل رفع الكرة
ف��وق مانويل نوير .وكمسك ختام
لهذه الحفلة ،ق��دّم في الوقت بدل
الضائع تمريرة حاسمة لزميله نيمار
لقتل المباراة.

