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بر�شلونة ..فرحة اللقب ...وريال مدريد ..انت�صار بع�شرة �أهداف
ت��ت��ض� ّم��ن ال��ج��ول��ة اإلح��ص��ائ��ي��ة
األسبوعية لموقع  FIFA.comإلقاء
الضوء على ثالثة أبطال في أميركا
الجنوبية وت��أ ّل��ق وات��ف��ورد والقوة
التهديفية التي يتم ّتع بها نجوم
برشلونة ونابولي ،وريال مدريد.
 50هدفا ً في ال���دوري اإليطالي
ّ
تخطاه
هو اإلنجاز ال��ذي عادله ث ّم
غونزالو هيغواين في  86مباراة فقط
في دوري الدرجة األول��ى اإليطالي.
ح ّقق المهاجم األرجنتيني خامس
مسجالً
ث��ن��ائ��ي��ة ل��ه ه���ذا ال��م��وس��م
ّ
هدفيه الـ 50والـ 51خالل فوز فريقه
على أتاالنتا  1-3األح��د .وقد نجح
هيغواين في تسجيل  16هدفا ً في
 17مباراة في الدوري هذا الموسم.
هذا العدد الهائل والالفت من األهداف
جعله يحتل المركز الثاني لترتيب
أفضل الهدّافين في البطوالت الخمس
ال��ك��ب��رى ف��ي أوروب����ا وراء مهاجم
بوروسيا دورتموند بيير أوباميانغ،
واألفضل في ال��دوري اإليطالي منذ
أن ح ّقق لوكا طوني اإلنجاز ذاته في
صفوف فيورنتينا موسم -2005
 .2006أ ّم��ا ه��دف نابولي اآلخ��ر،
فجاء بواسطة العب ليس في أفضل
مستوياته هو ماريك هامسيك ،ليضع
ح�� ّدا ً لصيام دام  1392دقيقة عن
التهديف ،وهي أطول فترة له يفشل
فيها بزيارة الشباك منذ انتقاله إلى
الدوري اإليطالي العام .2004
 15لقبا ً هو اإلنجاز ال��ذي ح ّققه
أتلتيكو ناسيونال األحد عندما ُت ّوج
بلقب بطل الدوري الكولومبي لينفرد
بالرقم القياسي .تغلّب الفريق الذي
ّ
يتخذ من ميديين مق ّرا ً له على أتلتيك
جونيور  2-3بركالت الترجيح في
م��ب��اراة نهائية سيطر عليها الش ّد
ّ
ليتخطى رقم ميلوناريوس
العصبي
في عدد األلقاب بعد أن كان يتساوى
معه بـ 14لقباً .ال ّ
شك ب��أنّ أتلتيكو
ناسيونال فرض نفسه على الساحة

ف��ي الحقبة األخ��ي��رة بعد أن أح��رز
اللقب أربع مرات في السنوات الست
األخيرة .في المقابل ،فإنّ هوية الفائز
في الدوري البوليفي لم تكن متو ّقعة
ح��ي��ث ت��ف�� ّوق س��ب��ورت ب��وي��ز على
بوليفار حامل اللقب القياسي ليت ّوج
باللقب للمرة األولى في تاريخه منذ
أن أبصر النور قبل  61سنة .يش ّكل
تتويج الفريق ببطولة الذهاب قصة
نجاحا ً لهذا الفريق ال��ذي احتاج
إلى مباراة فاصلة لتحاشي الهبوط
الموسم الماضي .كما ت � ّوج أف بي
سي ميلغار بطالً للدوري البيروفي
للمرة الثانية في تاريخه وبعد مرور
 34سنة على لقبه األول.
 10أهداف هو العدد غير المتوقع
سجله ري��ال مدريد في مرمى
ال��ذي ّ
راي��و فاليكانو األح��د .وب��ات الفريق
ال��ذي يُشرف على تدريبه رافائيل
يسجل
بينيتيز أول نا ٍد في إسبانيا
ّ
هذا العدد من األهداف في مباراة منذ

سجل ريال مدريد
العام  ،1960عندما ّ
بقيادة الثنائي الشهير بوشكاش
ودي ستيفانو ف��ي ذورة تأ ّلقهما
ف��وزا ً كاسحا ً على إيلتشي .2-11
وإذا كانت نتيجة يوم األح��د ليست
قياسية لريال مدريد ،فإ ّنها المرة
سجل فيها ريال مدريد
الرابعة التي ّ
 10أهداف أو أكثر في مباراة تنافسية
بعد ف���وزه على برشلونة 1-11
العام  ،1943والس بالماس 1-10
العام  .1959كما أنّ ريال مدريد هو
أول فريق في البطوالت األوروبية
الخمس الكبرى يح ّقق هذا اإلنجاز
على مدى ثالثة عقود ،وتحديدا ً منذ
فوز بوروسيا مونشنغالدباخ على
إينتراخت براونشفيغ  0-10العام
 .1984ساهم ثالثي خط المقدمة في
ريال مدريد (كريم بنزيمة وجاريث
بايل وكريستيانو رونالد) بتسجيل
 9أه���داف بينها رباعية لغاريث
بايل ،وهو ما يح ّققه للمرة األولى في

مسيرته .نجح الوايلزي الدولي في
سجلها
مضاعفة عدد األه��داف التي ّ
ه��ذا الموسم ليصبح بالتالي أول
الع��ب في صفوف ري��ال مدريد إلى
يسجل
جانب كريستيانو رونالدو
ّ
أرب��ع��ة أه���داف أو أك��ث��ر ف��ي م��ب��اراة
واح��دة منذ غونزالو هيغواين ض ّد
ملقة في تشرين الثاني .2008
 5أهداف في مباراتين فقط خالل
نسخة اليابان  ،2015ساهمت في
تسجيل لويس سواريز رقم قياسي
في كأس العالم لألندية ّ .FIFA
بات
المهاجم األوروغ��واي��ان��ي أول العب
يسجل ثالثية ف��ي البطولة خالل
ّ
م��ب��اراة فريقه ف��ي نصف النهائي،
ث � ّم أصبح ثالث الع��ب بعد ليونيل
ميسي ( )2011وفيليبو إينزاغي
يسجل ثنائية في المباراة
()2007
ّ
النهائية ف��ي نهائي ك��أس العالم
لألندية  .FIFAمن خالل تسجيله
خمسة أه����داف ،ت��خ� ّ
�ط��ى س��واري��ز

بالتالي الرقم القياسي من األهداف
المسجل ف��ي نسخة واح���دة باسم
ال��ب��رازي��ل��ي دنيلسون ف��ي صفوف
بوهانغ ستيلرز العام  .2009ود َّون
ميسي اسمه في الئحة الهدّافين في
المباراة النهائية ،ليصبح بالتالي
يسجل في  6بطوالت أندية
أول العب
ّ
مختلفة على م��دار سنة كاملة في
مناسبتين بعد أن ح ّقق هذا اإلنجاز
العام  2011أيضاً .باإلضافة إلى
ذلك ،فقد ت ّوج ميسي بلقبه السادس
والعشرين في مسيرته مع برشلونة
ليصبح الالعب األرجنتيني األكثر
ألقابا ً في التاريخ ،لكن ال يزال يتخلّف
عن زميله أندريس إنييستا ،الذي
رفع رصيده إلى  28لقباًُ ،معا ِدال ً رقم
زميله السابق تشافي.
 3أهداف من دون مقابل سجلها
وات��ف��ورد في مرمى ليفربول ملحقا ً
باألخير أقسى خسارة له أمام فريق
صاعد حديثا ً إلى الدرجة الممتازة
على مدى أكثر من عقدين .لم يسقط
ليفربول بهذه الطريقة منذ خسارته
أمام نيوكاسل بنتيجة مماثلة 3-0
ف��ي تشرين الثاني ال��ع��ام .1993
وتابع واتفورد بالتالي سلسلة من
عروض قوية مسجالً انتصاره الرابع
على التوالي في ال��دوري اإلنجليزي
الممتاز وال��ذي عادل أفضل عدد من
النقاط في موسم كامل في آخر مرة
شارك فيها في دوري أندية النخبة
خالل موسم  .2007-2006ولفتَ
المهاجم النيجيري أودي��ون إيجالو
األن��ظ��ار في صفوف وات��ف��ورد الذي
سجل  5أه���داف ف��ي آخ��ر مباريات
ّ
خاضها فريقه على ملعبه ،رافعا ً
رص��ي��ده إل��ى  27ه��دف�ا ً ف��ي ال��دوري
م��ن��ذ مطلع ال��ع��ام  ،2015ليكون
مسجل بين مختلف العبي
أفضل
ّ
الدرجات األربع في إنكلترا وقد ساهم
بشك ٍل كبير في احتالل فريقه المركز
السابع.

بر�شلونة وثمن «االلتزام» ال�سيا�سي ...كتالونيا �إلى اال�ستقالل
بدا االتحاد األوروبي لكرة القدم عازما ً على
معاقبة برشلونة اإلسباني لمخالفته قواعد
إبعاد السياسة عن الرياضة ،وذل��ك بعدما
رفض االستئناف الذي تقدّم به األخير من أجل
إلغاء العقوبة المفروضة عليه نتيجة رفع علم
االستقالل الكاتالوني في مد ّرجاته.
«أعلم االتحاد األوروبي لكرة القدم برشلونة
واالت��ح��اد اإلسباني لكرة القدم بقراره رفض
االستنئاف الذي تقدّم به النادي من أجل رفع
العقوبة المفروضة عليه بسبب األناشيد
واألعالم االستقاللية التي ُرفعت في كامب نو»،
هذا ما قاله برشلونة في بيانه اليوم األربعاء،
مضيفاً« :وكما ك��ان متو ّقعاً ،ق � ّرر برشلونة
اللجوء مباشر ًة إلى االستئناف أم��ام محكمة
التحكيم الرياضي».
وعاقب االت��ح��اد األوروب���ي برشلونة بدفع
مبلغ  40ألف يورو بسبب األعالم االستقاللية
التي ُرفعت في مد ّرجاته خ�لال مباراته مع
باير ليفركوزن األلماني ( )1-2في أواخر أيلول
الماضي في الدور األول من مسابقة دوري أبطال
أوروبا.
وسبق لالتحاد القا ّري أن عاقب برشلونة
بمبلغ  30ألف يورو للسبب عينه ،بعدما رفع
جمهوره هذه األع�لام في نهائي دوري أبطال
أوروب��ا ض ّد يوفنتوس اإليطالي ( )1-3على
الملعب األولمبي في برلين في السادس من
حزيران الماضي.
وتقضي قوانين االتحاد األوروبي بالمعاقبة
االقتصادية وحتى الوصول إل��ى إقفال جزء
من مد ّرجات النادي ال��ذي يخالف مبدأ «منع
استخدام الشعائر .منع التصرفات أو األغاني
ال��ت��ي ال ت��دخ��ل ف��ي إط���ار ال��ح��دث ال��ري��اض��ي،
خصوصا ً الرسائل التي تحمل طبيعة سياسية،
عقائدية ،دينيةُ ،مهينة واستفزازية».
ومعروف عن برشلونة ،المرتبط بالقوميين
الكاتالونيين الذين يطالبون باالستقالل عن
مشجعيه
مدريد ،أ ّن��ه لطالما ساند مظاهرات
ّ
باسم «حرية التعبير».
ويُعتبر ن��ادي برشلونة «الجيش الرمزي»
لكتالونيا ،التي تب ّنى برلمانها في تشرين الثاني

تكلّم الكاتالونية في العلن من دون خطر ،وكان
بإمكانك أيضا ً أن تسمع األغاني بالكتالونية»،
هذا ما يقوله المؤرخ كارليس سانتاكانا ،مشيرا ً
إلى أنّ النادي طالب منذ  1918بالحكم الذاتي
في كتالونيا.

رهينة أيديولوجية

ق���رارا ً غير مسبوق يعلن ب��داي��ة االنفصال عن
إسبانيا ،وأطلق عملية تهدف إلى إقامة جمهورية
مستقلة لكاتالونيا في  ،2017على أبعد حدّ.
وحاول برشلونة ،المت ّوج الموسم الماضي
بثالثية ال���دوري وال��ك��أس المحليين ودوري
أب��ط��ال أوروب����ا ،أن ي��ن��أى بنفسه ع��ن حملة
االنتخابات اإلقليمية التي كانت بمثابة استفتاء
لفائدة أو ض ّد االستقالل ،لكنّ هذه الخطوة لن
تج ّنب الـ»بالوغرانا» الذيول السياسية لهذه
االنتخابات.
«إذا استقلّت كتالونيا ،فلن يعد بإمكان
برشلونة المشاركة في الدوري اإلسباني لكرة
القدم» ،هذا ما ح ّذر منه رئيس رابطة الدوري
خافيير تيباس ُقبيل االنتخابات اإلقليمية،
مشيرا ً إلى أنّ األندية الكتالونية س ُتحرم من
المشاركة في البطوالت اإلسبانية في حال
حصل القوميون على مبتغاهم باالستقالل.
ويش ّكل هذا األمر معضلة بالنسبة للقسم
«االس��ت��ق�لال��ي» الكبير م��ن ج��م��ه��ور ال��ن��ادي
تعج به مد ّرجات «كامب نو»،
الكتالوني الذي
ّ

والذي يصرخ كلمة «انديباندانثيا» أكثر من
اسم نجم الفريق الدولي األرجنتيني ليونيل
ميسي.
وقد دفع برشلونة ثمن تص ّرفات جمهوره
«االستقاللي» ال��ذي يرفع دائما ً العلم األصفر
واألحمر واألزرق ،خالل نهائي مسابقة كأس ملك
إسبانيا الموسم الماضي ،إذ ُغ ّرم بمبلغ  66ألف
يورو بسبب صافرات االستهجان بحق النشيد
الوطني الذي عُ زف قبل انطالق المباراة ض ّد
أتلتيك بيلباو ،القادم من دوره من إقليم الباسك
الذي لطالما طالب بدوره باستقالله عن مدريد.
صحيح أنّ ال��ق��اع��دة الجماهيرية لنادي
برشلونة ممتدّة إلى كافة أنحاء العالم ،لكنّ ذلك
ال ينفي عنه بأ ّنه أحد الرموز األساسية للقوميين
الكتالونيين ،ويع ّرفه الكاتب والمحرر مانويل
فاسكيز مونتالبان بأ ّنه «القوات الرمزية وغير
المسلحة لكتالونيا» ،خصوصا ً خالل فترة حكم
الدكتاتور فرانكو ( )1975-1939الذي قمع
الكاتالونية والقومية.
«النادي كان جزيرة الحرية :كان باإلمكان

لقد تضاءل ال��دور السياسي لبرشلونة في
أواخر حكم فرانكو ،لكنه عاد وتع ّزز مع الرئيس
السابق للنادي جوان البورتا (،)2010-2003
وذل��ك بالترافق م��ع ازدي���اد شعبية الحركة
االستقاللية في المقاطعة.
ق ّرر النادي في العام  2014االنضمام إلى
المطالبين بإجراء استفتاء على االستقالل،
سامحا ً في أكثر من مناسبة بإقامة تج ّمعات
استقاللية في ملعبه كما حمل على قمصانه منذ
عامين علم كتالونيا ،وهناك أيضا ً في ملعبه
يافطة ُكتب عليها «كاتالونيا ليست إسبانيا».
«أصبح ال��ن��ادي رهينة إيديولوجية .لقد
سمح لالستقالليين بالدخول إلى مكاتبه» ،هذا
تأسف عليه رامون ميرافيتياس ،الصحافي
ما ّ
والكاتب ومؤلف كتاب «الوظيفة السياسية
لبرشلونة» .وأض��اف« ،لكنّ ج��زءا ً كبيرا ً من
مشجعيه ال يريدون االستقالل ،ويشعر اآلن
ّ
بالضياع والعجز».
لقد تسلّلت السياسة أيضا ً إلى غرفة مالبس
«ب�لاوغ��ران��ا» ،حيث أنّ العبين مثل تشافي
ه��رن��ان��دي��ز ال���ذي انتقل إل��ى ال��س��د القطري،
وجيرارد بيكيه طالبوا علنا ً بتنظيم استفتاء
من أجل تقرير المصير ال��ذي سيكون غامضا ً
ج��دا ً بالنسبة للـ»بالوغرانا» في حال حصل
االستقالليون على رغبتهم التي تصطدم برفض
تام من مدريد حيث ألغت المحكمة الدستورية
في أوائل الشهر الجاري قرار البرلمان الكتالوني
بإطالق عملية االستقالل.
غير أنّ حكومة كتالونيا تؤ ّكد ب��أنّ «ق��رار
القضاء ال يوقف المفاعيل السياسية للقرار،
وبالتالي فإنّ مضمون اإلعالن الذي أق ّره برلمان
كتالونيا بالغالبية المطلقة في  9تشرين الثاني
ثابت ،وال يتغيّر».

�شفيغلر� :أدين لكرة القدم بالفوز بمعركتي ّ
�ضد �سرطان الدم
أي شخص يصاب بالسرطان تنقلب حياته رأسا ً على عقب ،وهذا
ما عاشه بال شك بيرمين شفيغلر أيضاً .لكن األسرة هي التي ُفجعت
وعانت أكثر من هذا المصاب الجلل ،خصوصا ً وأنّ بيرمن لم يكن
يتجاوز  16شهرا ً عندما ُش ّخصت إصابته بسرطان الدم .وأوضح في
حوار حصري مع موقع «فيفا»« :عندما أُصبت بالمرض كنت صغيرا ً
للغاية ،ولم أكن عندها أُدرك شيئا ً م ّما يجري حولي» .في تلك الفترة
عاش الطفل وأسرته فترة طويلة مليئة بالكفاح والمعاناة .غير أنّ
كل ذلك آتى أ ُ ُكله في نهاية المطاف ،ذلك أنّ هذا الالعب المحترف ابن
الثامنة والعشرين هو اليوم كابتن نادي هوفنهايم الذي ينشط في
الدوري األلماني وتم ّكن كذلك من المشاركة في النهائيات العالمية.
لكن في البداية لم تكن حظوظه قوية في النجاة كما أ ّكد ذلك صاحب
 14مباراة دولية مع المنتخب السويسري« :كانت الفترة األولى
حرجة وعسيرة للغاية أل ّنها كانت تتعلّق بالحياة والموت» .حسب
تو ّقعات األطباء لم تكن حظوظه في البقاء على قيد الحياة تتجاوز
عشرة بالمائة تقريباً .وفي المستشفى الجامعي لطب األطفال بمدينة
بيرن ،كافح األطباء ،في مقدّمتهم الدكتورة أنيت ريدولفي لوثي ،من
أجل إنقاذ الرضيع من الموت .صحيح أن حصص العالج الكيميائي
ح ّققت النجاح المطلوب ،إلاّ أنّ الخطر لم يكن قد زال نهائياً.
تعيّن عليه في السنوات التالية أن يذهب مرارا ً إلى المستشفى
َ
يحظ شفيغلر بطفولة عادية
إلجراء فحوصات طبية .وبالتالي لم
كغيره من زمالئه في المدرسة .لكنه وجد في كرة القدم متن ّفسا ً
حقيقياً ،وفضا ًء يُنسيه معاناته مع المرض حيث استحضر العب
وسط ميدان هوفنهايم قائالً« ،كنت في ذلك الوقت أحب لعب كرة
القدم .كان ذلك مه ّما ً للغاية .كان بإمكاني الذهاب إلى الملعب وأن
أكون جزءا ً من الجميع».
ّ
كما أفصح بالقول« :الرياضة تمكن المرء من ربط العالقات ،ولقد
كان هذا مه ّما ً بالنسبة لي في ذلك الوقت .لم أبا ِل بشيء وهو ما كان
جيدا ً لثقتي بنفسي حيث تم ّكنت من االندماج مجدداً» .عند اللعب
بالكرة لم يكن مهما ً إذا كان مريضا ً أو ال فقد كان بيرمين كغيره من
األطفال اآلخرين .وأردف قائالً« :كان ذلك عنصرا ً مه ّما ً من أجل العودة
إلى الحياة العادية».

يتحسن أكثر فأكثر .ففي العام
مع مرور الوقت كان هذا الفتى
ّ
ُ 2003شفي ابن مدينة إيتيسفيل كل ّيا ً من المرض الخبيث ،وفي
تموز  2004و ّقع وهو في سن السابعة عشر على بدايته مع الفريق
األول لنادي لوزرن في دوري الدرجة الثانية السويسري .وبما أنّ
شيفغلر لم تظهر عليه أعراض عودة المرض لم يش ّكل سرطان الدم
عائقا ً بالنسبة له للتقدّم إلى األم��ام .فبعد ظهوره األول مع ناديه
األصلي تط ّورت األمور بسرعة فائقة ،حيث انتقل إثر ذلك إلى نادي
باير ليفركوزن في البوندسليغا ،والذي حمل قميصه للمرة األولى في
العام .2006
ت��ح� ّول ه��ذا السويسري ال��ه��ادئ بعدها إل��ى ن��ادي إنتراخت
فرانكفورت ،حيث تأ ّلق ولفتَ األنظار .ولم تظ ّل هذه النجاحات خفيّة
لمدة طويلة عن المسؤولين على منتخب بالده ،ففي آب  2009احتفل
شفيغلر ببدايته األولى مع المنتخب السويسري حتى أ ّنه ت ّم ض ّمه
للفريق المشارك في نهائيات كأس العالم جنوب أفريقيا 2010

 .FIFAوعلّق في هذا السياق بكل فخر قائالً« :كانت تلك لحظة
عظيمة».
إ ّنه ليس من النوع الذي يتباهى بإنجازاته ،وربما ُتعتبر هذه
الخاصية نتاج التجارب التي عاشها في حياته إلى غاية اآلن.
وهو ما أشار إليه بالقول« :جعلني المرض بسيطا ً ومتواضعا ً جداً.
أقدّر األشياء الصغيرة وأستمتع بها أيضاً» .صوته الهادئ والرزين
يُضفي على كلماته قوة أكبر.
أما اليوم فيريد شفيغلر أن ير ّد الدين ويتقاسم تجاربه مع اآلخرين،
مؤسسته الخيرية .ويصف أهداف انخراطه في العمل
وذلك من خالل ّ
الخيري بقوله« :إنّ مؤسسة بيرن لألطفال والشباب المصابين
بالسرطان تقدّم المساعدة هناك ،حيث كنت مستلقيا ً ذات يوم ،في
مستشفى األطفال بمدينة بيرن .ت ّم القيام بعم ٍل كبير في البحث
العلمي المخصص لمعالجة داء السرطان ،وتح ّقق بعض التقدّم على
هذا المستوى .ومع ذلك يتعيّن على حياة األسرة أن تستمر ،الشيء
الذي يكون صعبا ً للغاية في الكثير من األحيان .ولقد عاشت أسرتي
هذه التجربة خالل فترة مرضي .وهنا نحاول أيضا ً أن نعمل على
ألاّ تتأذى األسرة كثيراً ،وتتواصل الحياة بالنسبة لإلخوة .أحاول
ّ
حث الناس على التحلّي بالشجاعة وأن أبرز لهم أ ّنه بإمكان المرء
أن يخرج أكثر قوة من هذه التجربة حتى وإن كانت المرحلة األولى
هي األكثر صعوبة على اإلطالق .نريد أن يتعيّن على المرء الكفاح
والدعم ،كما نو ّد أن نكون حاضرين أيضا ً من أجل األطفال أيضاً».
لهذا أيضا ً ق ّرر شفيغلر بكل وعي ومسؤولية أن ّ
يطلع الجميع
بقصته .وهو يشعر أنه فعل عين الصواب« :إ ّنني أتعامل مع هذا األمر
بشك ٍل مختلف م ّما كان عليه الحال في الماضي خالل طفولتي .أحيانا ً
كنت أشعر بالحرج وأنعزل .مازلت أتل ّقى تعليقات تزرع الشجاعة
في نفوس الناس».
ال ّ
شك أنّ هذا العاشق لألسطورة زين الدين زيدان هو محارب
عظيم ،سواء على أرض الملعب أو خارجه .يُقال دائما ً إنّ كرة القدم هي
لعبة فقط ،وتتأ ّكد صحة هذه المقولة أكثر عند النظر لقصة بيرمين
شفيغلر .وهذا ما يراه كذلك صاحب الرقم  16في فريق هوفنهايم:
«أنا ممتن جدا ً أل ّنني كنت محظوظا ً لتجاوزي لتلك التجربة».

ال�صفاء في امتحان �صعب �أمام الأن�صار
يخوض الصفاء اختبارا ً صعبا ً
للغاية عندما يح ّل ضيفا ً األحد على
ج��اره األن��ص��ار على ملعب بيروت
البلدي ف��ي أب���رز ل��ق��اءات المرحلة
العاشرة من الدوري اللبناني والتي
ُتفتتح اليوم بلقا ٍء ب��ارز أيضا ً بين
العهد حامل اللقب وضيفه طرابلس
الرياضي.
يطمح ال��ص��ف��اء ال��م��ت��ص�دّر (21
ن��ق��ط��ة) إل���ى م��واص��ل��ة ان��ت��ص��ارات��ه
واالستئثار بالصدارة رغم تهديدات
العهد .وحافظ الفريق على سجلّه
خال من الهزيمة مستندا ً إلى تشكيلة
بطابع محلي ،واستطاع أن يتف ّوق
على كل أقرانه رغم ّ
تأخر تحضيراته
للموسم إلاّ أنّ الفريق استفاد من
مخزونه البشري واستطاع التربّع
على الصدارة والحفاظ عليها.
وستكون المباراة مفتوحة على
كل االحتماالت ،كون الصفاء مضطرا ً
للهجوم بحثا ً عن الفوز.
ويملك المدرب إميل رستم األسلحة
الالزمة لتحقيق ما يصبو إليه وفي
ك��اف��ة ال��خ��ط��وط ب��وج��ود ال��ح��ارس
الدولي المتألق مهدي خليل ،وفي
الدفاع علي السعدي ونور منصور،
متراصة في خط
فضالً عن مجموعة
ّ
الوسط بوجود حسن هزيمة ومحمد
زين طحان ،وفي الهجوم محمد حيدر
وعالء البابا ،وسيفتقد الفريق لورقة
م��ؤ ّث��رة بغياب أحمد جلول بداعي
اإليقاف.
أ ّما األنصار الخامس ( 15نقطة)،
فيأمل بانطالقة جديدة على حساب
المتصدّر ،خصوصا ً أنّ «األخضر»
أهدر نقاطا ً كثيرة خالل مباريات كان
من المفترض أن تكون بالمتناول
وآخ��ره��ا ض � ّد االجتماعي طرابلس
( .)2-2ويسعى األنصار إلى إلحاق
الخسارة األولى بضيفه ،وسيستعيد
ال��م��درب ج��م��ال ط��ه ج��ه��ود مدافعه
أنس أبو صالح ليشكل دعامة قوية
للخط الخلفي ،فيما يع ّول الفريق في

الوسط على نجمه ربيع عطايا إلى
جانب حمزة عبود ومحمد قرحاني
والغاني مايكل أوكوفو ،وفي الهجوم
األرجنتيني لوكاس غ��االن متصدّر
ترتيب الهدافين.
وف��ي افتتاح المرحلة ،يخوض
العهد الثاني ( 19نقطة) امتحانا ً
ليس س��ه�لاً ض�� ّد ضيفه طرابلس
الرياضي الثامن ( 11نقطة) على
ملعب صيدا البلدي .يع ّول فريق
ال��م��درب محمود حمود على قوته
الضاربة ،خصوصا ً بعد استعادة
ج��ه��ود أح��م��د زري���ق وح��س��ي��ن زي��ن
اللذين سيؤمنان المساندة للمهاجم
المتألق السنغالي محمدو درامي.
أما طرابلس الذي سيلعب مباراته
الثانية م��ن دون م��درب��ه اسماعيل
ق��رط��ام المستقيل ،وسيُدير الدفة
وارط����ان غ���ازاري���ان ،ف��ي��ع� ّول على
تشكيلة جيدة يقودها في الهجوم
الثنائي الغاني عبد العزيز يوسف
ومايكل هيلغبي.
ويأمل النجمة الرابع ( 16نقطة)
متابعة مشواره التصاعدي عندما
يح ّل ضيفا ً على السالم زغرتا العاشر
( 6نقاط) السبت في ملعب األخير
بالمرداشية .يعاني الفريق النبيذي
من لعنة اإلصابات التي كان المهاجم
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مازن جمال آخر ضحاياها ،إذ انتهى
م��وس��م��ه ب��ع��د إص��اب��ت��ه بقطع في
الرباط الصليبي ،كما يغيب لإلصابة
أيضا ً خالد تكه جي وحسن المحمد،
والفلسطيني محمد قاسم وحسن
أومري بسبب اإليقاف.
لكن المدرب الروماني تيتا فاليريو
يمكنه االعتماد على الواعدين ،فضالً
عن التونسي رض��وان الفالحي في
خ��ط ال��دف��اع ال��ذي ق��د يشهد ع��ودة
السوري صالح شحرور بعد شفائه
يتحسن
من اإلصابة .أما السالم ،فهو
ّ
ت��دري��ج��ي�ا ً منذ أن استلم ال��م��درب
ال���س���وري أن���س م��خ��ل��وف ت��دري��ب
الفريق.
ويخوض شباب الساحل الثالث
( 17نقطة) اخ��ت��ب��ارا ً سهالً نسبيا ً
ض ّد ضيفه الحكمة الحادي عشر (4
نقاط) على ملعب العهد األحد.
ويأمل النبي شيت السادس (13
نقطة) استعادة نغمة االنتصارات
عندما يستضيف الشباب الغازية
الثاني عشر األخير ( 3نقاط) على
ملعب بحمدون البلدي عقوبة له.
وسيبحث الراسينغ السابع (12
نقطة) عن مواصلة انتفاضته عندما
يستضيف االجتماعي التاسع (9
نقاط) على ملعب برج حمود.

وزارة ال�شباب و ّزعت ال�شهادات على الناجحين
في دورة الإدارة الريا�ضية
أقامت وزارة الشباب والرياضة ،حفل اختتام وتوزيع
الشهادات الخاصة بدورة «اإلدارة الرياضية»  -مستوى
(س) برعاية وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد
المطلب حناوي مم ّثالً برئيس مصلحة الرياضة محمد
عويدات ،في قاعة المدينة الرياضية  -بيروت .وحضره
المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص
مم ّثالً بالعقيد حسين خشفة ،قائد المركز العالي للرياضة
العسكرية العميد جورج الهبر مم ّثالً بالمقدم فادي كبي،
األمين العام للجنة األولمبية العميد حسان رستم ،العميد
محمد عبدوني ممثلاّ ً اللجنة البارالمبية ،والدكتور طارق
عساف مم ّثالً كلية التربية في الجامعة اللبنانية ،ومم ّثلي
االتحادات والجمعيات الرياضية.
بعد النشيد الوطني ،ألقى عويدات كلمة باسم الوزير
رحب فيها «بالحاضرين باسم معاليه» ،شاكرا ً
حناوي ّ

المشاركين والمحاضرين على «إنجاح هذه ال��دورة التي
استم ّرت لمدة شهرين ،والتي تأتي ضمن سياق إقامة دورات
متسلسلة في كل المناطق اللبنانية ،من أجل إعداد كوادر
إدارية لالتحادات واألندية والجمعيات الرياضية تساعد في
مؤسسات مستقلة في ح ّد ذاتها».
تحويل هذه الهيئات إلى ّ
وأم��ل من «المشاركين ،متابعة التحصيل اإلداري في
مستويات أعلى قادمة ،وترجمة الخبرات التي اكتسبوها في
المجال العلمي».
وختم مه ّنئا ً «باألعياد المباركة المجيدة ورأس السنة،
شاكرا ً «وسائل اإلعالم على مواكبتها لهذا النشاط».
وف��ي الختام ،ت � ّم توزيع الشهادات على المشاركين
الناجحين  47من أص��ل  75مشاركاً .وت � ّم أيضا ً توزيع
شهادات شكر وتقدير لجميع المحاضرين في دورة اإلدارة
الرياضة الحالية ودورة التدريب الرياضي.

هذا ما طلبه رونالدينيو من مي�سي
كشف الالعب األرجنتيني ليونيل
ميسي نجم برشلونة اإلسباني ،أنّ
الالعب البرازيلي رونالدينيو طلب
منه أن يرتدي قميصه رقم  10قبل
رحيله عن النادي الكتالوني العام
.2008
وانضم رونالدينيو إل��ى صفوف
برشلونة ال��ع��ام  ،2003ليرتدي
القميص رقم  10خلفا ً لالعب وسط
الميدان األرجنتيني خ��وان رام��ون
ريكلمي ،ال��ذي ك��ان ق��د ان��ض� ّم إلى
صفوف فياريال لمدّة عامين على
سبيل اإلعارة.
ورح����ل ال��ن��ج��م ال��ب��رازي��ل��ي عن
برشلونة بعد ذل��ك التاريخ بستة

أع��وام سجل خاللها  100هدفا ً في
 200مباراة.
وأوض���ح ميسي ف��ي مقابلة مع
شبكة «برسا تي في» التلفزيونية
أنّ رونالدينيو وعده بمنحه القميص
رقم  10قبل أشهر من إعالن رحيله.
وق���ال م��ي��س��ي« :ق��ب��ل أن يرحل
رونالدينيو عن النادي بأشهر قليلة
ك��ان هناك الكثير من األشياء التي
تشغله» .وأضاف« :كان يعرف أ ّنه
سيرحل ،وطلب مني أن آخذ قميصه...
لقد أخذت القميص من دون النظر لما
قام به أثناء ارتدائه إيّاه ...لو نظرت
إلى هذا األمر ما كنت آلخذه».
وف��از ميسي مع برشلونة بـ21

بطولة مرتديا ً القميص الذي يحمل
الرقم  ،10و 26بطولة منذ ظهوره مع
العمالق اإلسباني.
وأث��ن��ى ميسي على نجم فريقه
السابق ،رونالدينيوُ ،مشيدا ًبالطريقة
الودودة التي استقبله بها عندما بدأ
مسيرته مع برشلونة.
رحبوا بي داخل
وتابع :الجميع ّ
غرفة خلع المالبس ،ولكن رونالدينيو
رح��ب بي بطريقة رائ��ع��ة ...التأقلم
ّ
داخ��ل غرفة خلع المالبس لم يكن
سهالً ولكنه جعله سهالً بالنسبة
ل��ي ...لقد كنت أشعر براحة كبيرة
ليس بفضل استقبال رونالدينيو
فقط ،ولكن بفضل ترحيب الجميع».

كليفالند يح ّقق فوزه ال�ساد�س على التوالي
سجل كيفن الف  23نقطة واستحوذ على  13كرة
ّ
مرتدّة ،وأضاف ليبرون جيمس  24نقطة واستحوذ على
تسع كرات مرتدّة ولعب  5تمريرات حاسمة ليقود كليفالند
كافاليرز للفوز  84-91على نيويورك نيكس في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين أمس األربعاء.
ّ
ولعب نيكس م��ن دون كارميلو أن��ط��ون��ي ،وك��اد أن
يح ّقق الفريق المفاجأة بفضل  23نقطة من كريستابس
بورزينغيس الذي يلعب موسمه األول في البطولة.
ّ
التأخر بفارق  11نقطة ليتقدّم للمرة
وتعافى نيكس من
األولى في المباراة بفضل نقطتين من لو أمندسون قبل 11
دقيقة من النهاية ،لكن الفريق عانى من الدفاع ال ُمحكم على
بورزينغيس في الشوط الرابع.
وشارك كايري إيرفينغ العب كافاليرز لمدة  20دقيقة
في مباراتها لثانية منذ العودة من إصابة في الركبة لكنه
اكتفى بتسجيل خمس نقاط وتمريرة أربع كرات حاسمة،

ونجح في تسديدة واحدة ناجحة من سبع محاوالت.
ونجح نيكس في إيقاف نسبة تصويبات كافاليرز
الناجحة عند  39في المئة ،وك��ان ل��دى الفريق فرصة
لتحقيق الفوز حتى الدقيقة األخيرة من المباراة.
واضطر نيكس إلى طلب وقت مستقطع عندما كانت
النتيجة ُتشير إلى التعادل  82-82بسبب دفاع ُمحكم من
ايمان شومبرت العب كافاليرز على ارون افاللو.
ونجح ماثيو ديالفيدوفا في تسجيل نقطتين لكافاليرز،
واستطاع كافاليرز إيقاف نيكس عدة مرات أخرى قبل أن
يسجل جيمس نقطتين في الدقيقة األخيرة.
ّ
وشارك مو وليامز العب كافاليرز بعد عودته من إصابة
في أصبع في يده اليمنى غاب بسببها لمدة أسبوع.
وقال ديفيد بالت مدرب كافاليرز« :سأكون أكثر سعادة
عندما أرى قائمة الفريق خالية من اإلصابات لكن األمور
تبدو جيدة .ك ّنا في انتظار ذلك».

