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�ستقر النجوم
�سوق االنتقاالت تحدد ُم َّ
كومان يتمنى البقاء
في حصون بايرن ميونيخ

لم يترك الصفاء فريق العهد يهنأ بصدارة ال��دوري
اللبناني لكرة القدم أكثر من  48ساعة ،إذ سرعان ما
استعادها من حامل اللقب ،بفوزه الثمين على األنصار 3
–  ،1في أبرز لقاءات الجولة العاشرة.
وبهذه النتيجة واصل الصفاء انتصاراته ،محافظا ً على
سجله خاليا ً من الهزائم ،مستندا ً الى تشكيلة بطابع محلي،
تفوق بها على كل أقرانه ،رغم تأخر تحضيراته للموسم إال
أن الفريق استفاد من مخزونه الكبير من الالعبين المحليين
المميزين ،واستطاع التربع على الصدارة والحفاظ عليها.
وأثبت فريق ال��م��درب اميل رستم امتالكه األسلحة
الالزمة لتحقيق ما يصبو إليه وفي الخطوط كافة بوجود
الحارس الدولي المتألق مهدي خليل وفي الدفاع علي
السعدي ونور منصور فضالً عن عناصر قوية في خط
الوسط بوجود حسن هزيمة ومحمد زين طحان ،وفي
الهجوم بوجود محمد حيدر وعالء البابا والسنغالي شيخ
سامبا ديوك ،أحد نجوم المباراة مع األنصار.
في المقابل ،سقط األنصار مجددا ً في اختباراته أمام
الفرق القوية ،فبعد خسارتيه أمام النجمة والعهد بنفس
النتيجة (صفر –  ،)1أخفق في تحقيق انطالقة جديدة
على حساب المتصدر.
وط��رح��ت نتائج األن��ص��ار م��ج��ددا ً ع�لام��ات استفهام
حول ق��درات «األخضر» ،ال��ذي أه��در نقاطا ً كثيرة خالل
مباريات كان من المفترض أن تكون بالمتناول أبرزها أمام
االجتماعي ( ،)2-2وذلك على رغم وجود العبين من طراز
أنس أبو صالح والمعتز بالله الجنيدي في الدفاع وربيع
عطايا وحمزة عبود والغاني مايكل أوكوفو ،وفي الهجوم
األرجنتيني لوكاس ج��االن متصدر الهدافين بثمانية
أهداف.
وبرهنت مباراة العهد مع طرابلس ،فعالية إحدى
األوراق الرابحة بيد ال��م��درب محمود حمود ،مع تألق
الثالثي األجنبي في الفريق ،وخصوصا ً السوري عبد
ال���رزاق الحسين ،ال��ذي أظهر موهبته ف��ي التسجيل،
بتوقيعه هدفيه األولين في ال��دوري ،بعد ست تمريرات
حاسمة صنعها لزمالئه ،على رغم وجوده في مركز العب
االرتكاز حيث يشكل في وسط الملعب جبهة قوية ،مع
زميليه الدولي هيثم فاعور واألوغندي دينيس إيجوما.
وواصل النجمة مسيرته التصاعدية ،بفوزه على السالم
زغرتا  ،2 – 3متجاوزا ً لعنة اإلصابات التي كان المهاجم
مازن جمال آخر ضحاياها إذ انتهى موسمه بعد إصابته
بقطع في الرباط الصليبي ،كما غاب عن صفوفه لإلصابة
أيضا ً خالد تكه جي وحسن المحمد ،والفلسطيني محمد
قاسم وحسن أومري بسبب اإليقاف.
وأكدت المباراة مع السالم أنه بإمكان المدرب الروماني
تيتا فاليريو االعتماد على الواعدين أمثال محمود سبليني
ومحمد مرقباوي إذ سجل األول هدفين ،هما األوالن له هذا
الموسم ،فيما افتتح الثاني رصيده التهديفي مع النجمة،
بعد موسمين من انضمامه إلى «النبيذي».
ولم يعرف طرابلس طعم الفوز في مباراته الثانية

بغياب مدربه السابق وملهمه اسماعيل قرطام ،فبعد
التعادل سلبا ً مع السالم زغرتا ،أخفق في المحافظة على
تقدمه على العهد ،فخسر  ،2 – 1على بعد خطوة من
مواجهته القوية مع شباب الساحل في الجولة الحادية
عشرة ،األخيرة ذهاباً.
وفي ضوء نتائج الجولة العاشرة ،احتفظ الصفاء
بالصدارة لألسبوع العاشر ،برصيد  24نقطة من عشر
مباريات بسبعة انتصارات وثالثة تعادالت ،وهو الطامح
الى اللقب الثالث في تاريخه بعد  -2012 2011و2012
– .2013
كذلك احتفظ الصفاء بسجله خاليا ً من الهزائم ،وهو
الوحيد الذي حقق هذا اإلنجاز حتى اآلن ،بينما ال يزال فريقا
القاع الشباب الغازية والحكمة يبحثان عن فوز أول ،إذ
يملك الفريق الجنوبي ثالث نقاط من ثالثة تعادالت وسبع
خسارات ،وللفريق البيروتي أربع نقاط من أربعة تعادالت
وست خسارات كانت آخرها من النوع الساحق أمام شباب
الساحل  ،6 - 2الذي عاد إلى المركز الثالث برصيد 20
نقطة من ستة انتصارات وتعادلين وخسارتين.
وعاد العهد حامل اللقب الى المركز الثاني وله  22نقطة،
بينما حافظ النجمة على المركز الرابع وله  19نقطة ،وصار
األنصار سادسا ً وله  15نقطة بينما صعد النبي الشيت
من السادس الى الخامس بـ 16نقطة ،وصعد االجتماعي
بفوزه على الراسينغ الى المركز السابع وله  12نقطة.
وكان عنوان الجولة العاشرة ،غزارة األهداف إذ سجل
 30هدفا ً في  6مباريات (رقم قياسي هذا الموسم) بمعدل
خمسة أهداف للمباراة الواحدة.
وارتفع عدد األهداف المسجلة منذ بدء المسابقة ،الى
 172في  60مباراة ،وبات معدل التسجيل بعد  60مباراة،
ما يقارب ثالثة أهداف في المباراة الواحدة وهي نسبة
جيدة ( 2,80هدف).
وتساوى العهد والصفاء بأنهما األفضل تسجيالً برصيد
 22هدفاً ،بعد بينما ال يزال الغازية «يعاني» هجوميا ً
وهو األسوأ بين الفرق الـ 12بخمسة أهداف فقط.
وحافظ العهد على أنه الفريق األفضل دفاعا ً بستة
أه��داف هزت شباكه ،مقابل الحكمة األس��وأ دفاعا ً بـ29
هدفا ً هزت شباكه ،علما ً أن فريق الغازية انفرد بأنه األكثر
تعرضا ً للخسارة بـ 7هزائم ،كما يتساوى الصفاء والعهد
بأنهما األكثر ف��وزا ً ولكل منهم  7انتصارات أمام شباب
الساحل ( 6انتصارات) ،علما ً أن طرابلس هو أكثر الفرق
تعادال ً بخمس مرات ،والالفت أن الراسينغ لم يتعادل أي
مرة في مبارياته العشر ففاز  4مرات وخسر .6
وان��ف��رد مهاجم االن��ص��ار األرجنتني ل��وك��اس غ��االن
بصدارة الهدافين بثمانية أه��داف ،متقدما ً مهاجم العهد
السنغالي محمدو درام والساحل النيجيري موسى كبيرو
ولكل منهما سبعة أهداف ،ثم مهاجم الراسينغ الروماني
أوكتافيان دراغيتش ومهاجم الصفاء عالء البابا ومهاجم
الساحل الفلسطيني وسيم عبد الهادي (الساحل) ،ولكل
منهم ستة أهداف.

دوري ال�صاالت :الميادين بط ًال
للدوري المنتظم بـ  17فوز ًا على التوالي
أنهى فريق قناة الميادين الدوري
المنتظم ضمن بطولة لبنان ألندية
الدرجة األولى بكرة الصاالت متصدرا ً
بعد أن حقق انتصاره السابع عشر
على التوالي وجاء على حساب ضيفه
الشويفات بثمانية أه��داف نظيفة.
الفوز جاء تتويجا ً لألداء التصاعدي
للفريق ال��ذي خسر مباراته األول��ى
أم��ام الجيش قبل أن يحصد بعدها
كل النقاط المتبقية لينهي بالتالي
ع���ام  2015بطريقة مثالية علما ً
أن ب��داي��ة ال��ع��ام ش��ه��دت خ��س��ارة
ال��ف��ري��ق للقب ال��م��وس��م المنصرم.
وسجل أه��داف الميادين رم��زي ابي
حيدر  2وحسن زيتون وقاسم قوصان
وكريم ابو زيد ومحمد بوصي والصربي
بوبا راتشيفيتش ومصطفى رحيم.
على صعيد الهبوط عاد فريق الجامعة
األميركية للثقافة والتعليم الى مصاف
أندية الدرجة الثانية رغم فوزه على
طرابلس الفيحاء .2-3
تقدم طرابلس بواسطة عمر الحالب
ورد الجامعة بثالثة أه��داف في أقل
م��ن خمس دق��ائ��ق ل��ه��ادي أب��ي غانم
ووائ��ل ع��ازار وجهاد ف��راج ثم قلص
عيسى محرز النتيجة قبل دقيقتين
على النهاية .بينما تألق حارس مرمى
الفريق الفائز بشكل الفت.
وقد رفع الثقافة والتعليم رصيده
ال��ى  9نقاط واحتل المركز العاشر
متساويا ً مع القلمون الذي حافظ على

آماله في البقاء في ال��درج��ة األول��ى
بفارق األه��داف مستفيدا ً من تعادله
المفاجئ مع الجيش بهدف لمثله.
وسيخوض القلمون مباراة فاصلة
مع وصيف الدرجة الثانية لتفادي
الهبوط لكنه قدم أداء رجوليا ً عاليا ً
أمام فريق الجيش ،فقد دخل مصمما ً
على كسب النقاط الثالث على ملعبه
ف��ي طرابلس وأم���ام جمهوره ال��ذي
شجع بحماس ط��وال الوقت .وأقفل
القلمون منطقته الخلفية واعتمد
على الهجمات المرتدة مع استبسال
لحارسه عمر حسن الذي تصدى لسيل
من األه��داف المحققة وأسفرت إحدى
الهجمات المرتدة عن هدف بقدم هداف
الفريق باسل ص�لاح الدين وانتهى
معه الشوط األول .تكرر المشهد في
الشوط الثاني لكن أصحاب األرض
أضاعوا أرب��ع انفراديات تصدى لها
حارس الجيش ببراعة.
وقبل انتهاء الشوط الثاني بثالث
دق��ائ��ق نجح ال��دول��ي محمد قبيسي
ف��ي تسجيل ه��دف التعادل لتنتهي
معه المباراة .وفي المباراة الهامشية
الوحيدة في األسبوع األخير ،فاز بنك
بيروت ال��ذي اقتنع بالمركز الثالث
ع��ل��ى ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة للعلوم
والتكنولوجيا الرابع  1-8وهو الفوز
األول لحامل اللقب بعد ثالث مباريات
وقد سجل الصربي فالدان فيسيتش 4
أهداف ومصطفى سرحان  3وجوني

كوتاني بينما سجل فالح شرف الدين
الهدف الوحيد للخاسر.
ويختتم ال���دوري المنتظم اليوم
ال��ث�لاث��اء ع��ل��ى م��ل��ع��ب إم��ي��ل لحود
بمواجهة صاخبة بين األشرفية (24
نقطة) وجامعة القديس يوسف (.)23
الصراع يحمل عنوان المركز الرابع
والفائز هو من سيحتل هذا المركز.
والمعروف أن المركز الرابع يشبه
المركز الخامس في ال��دور اإلقصائي
(فاينل  )8ألن طرفيهما يتقابالن في
مواجهة يتأهل الفائز في مباراتين من
ثالث الى السلسلة نصف النهائية.
ويتطلع جامعة القديس يوسف
للفوز بهدف ر ّد اعتباره بعد خسارته
على أرض��ه ذه��اب�اً ،ويعرف المدرب
م��ارون خ��وري أن التعادل لن يكون
لمصلحته وعليه سيخوض المباراة
بأعلى درج��ات الجدية .في المقابل
يبدو األشرفية في وضع حرج جراء
اإلصابات ،وهو الفريق الطامح لدخول
المربع الذهبي في موسمه األول في
ال��درج��ة األول���ى .يذكر أن الجامعة
األميركية للعلوم والتكنولوجيا الذي
يحتل حاليا ً المركز الرابع بـ  24نقطة
سيكون خامسا ً بعد نهاية البطولة
بغض النظر ع��ن نتيجة ال��م��ب��اراة
المتبقية وهو سيلتقي في دور الثمانية
الفائز بين جامعة القديس يوسف
وشباب األشرفية أو ه��ذا األخير في
حال التعادل.

محامي �شوماخر يدافع عن حماية خ�صو�صية موكله
أكد محامي مايكل شوماخر أنّ الجمهور ال يملك الحق في
االطالع على معلومات عن الحالة الصحية للبطل السابق
لسباقات بطولة العالم للسيارات «فورموال وان» ،الذي
تعرض لحادث تزلج قبل عامين.
وقال المحامي فليكس دام في تصريحات لوكالة األنباء
األلمانية «د.ب.أ»« :ال��ح��ادث��ة نفسها كانت حدثا ً معاصرا ً
وكان ممكنا ً صدور معلومات عنها ،لكن ليس هناك داع لذلك
مع بداية فترة التعافي ،ت ّم منع الجماهير في المستشفى
واآلن في المنزل».
وتعرض شوماخر الفائز بلقب «فورموال وان» سبع مرات
إلصابات خطيرة في الرأس عندما اصطدم بإحدى الصخور
جراء حادثة تزلج وقعت له في فرنسا في  29كانون أول
 .2013وقضى شوماخر أشهرا ً عدة داخل المستشفى ثم نقل

إلى عيادة تأهيلية في حزيران  2014ثم استكمل فترة تأهيله
في منزله بسويسرا في أيلول الماضي.
ولم تكشف عائلة شوماخر أو مدير أعماله سابين كيم عن
أيّ تفاصيل تخص حالته الصحية.
ونفى كيم في األسبوع الماضي تقرير إحدى المجالت أ ّكدت
من خالله أنّ بإمكان شوماخر السير على قدميه مرة أخرى،
مؤكدا ً أنّ مثل هذه التكهنات تتسم «بعدم المسؤولية» ألنّ
«حماية خصوصية شوماخر في ظ ّل اإلصابات الخطيرة التي
حدثت له ،مهمة للغاية».
وأعرب دام من خالل تصريحات تلفزيونية يوم الثالثاء
الماضي عن تفهمه الستمرار اهتمام الناس بشوماخر ،مشيرا ً
في الوقت نفسه إلى أنّ السائق األلماني السابق له الحق في
التمتع بخصوصيته منذ أن ترك المشاركة في السباقات.

أب��دى الالعب الفرنسي الشاب كينغسلي
كومان رغبته في تعاقد نادي بايرن ميونيخ
األلماني لكرة القدم معه بشكل نهائي بعد
انتهاء فترة إعارته من يوفنتوس اإليطالي في
 ،2017حيث يتمنى مواصلة المشوار مع بطل
ألمانيا.
وق��ال الع��ب خط الوسط المهاجم كومان
في تصريحات لمجلة «كيكر» الرياضية في
عددها الصادر أمس «على النادي شرائي ،هذا
ما أريده .ولكن ال يزال يتبقى عامان».
وانضم الفرنسي الدولي كومان ( 19سنة)
إلى بايرن ميونيخ في الصيف بعقد إعارة
لمدة عامين من يوفنتوس.
ويتضمن عقد اإلع��ارة بندا ً يسمح لبايرن
ميونيخ بتوقيع عقد نهائي مع الالعب في
 ،2017وه��و ما سيكلف النادي  21مليون
يورو ( 23مليون دوالر).
وق��ال كومان «يجب أن أثبت أنني جدير
بدفع هذا المال الكثير من أجلي» .وأشار أيضا ً
إلى أنه يشعر باألسف إزاء رحيل جوسيب
غ��واردي��وال عن منصب المدير الفني للفريق
في الصيف المقبل بنهاية عقده ،لكنه يتطلع
أي��ض�ا ً إل��ى العمل م��ع المدير الفني الجديد
اإليطالي كارلو أنشيلوتي عندما يتولى المهمة
«ألنه يعرف كيف يصنع األبطال».

وست هام
سيبقي على النزيني

قال ديفيد سوليفان المالك الشريك لنادي
وست هام يونايتد اإلنكليزي إن النادي سيبرم
عقدا ً نهائيا ً مع العب الوسط ال ُمعار مانويل
النزيني قبل شهرين على الموعد النهائي
المقرر لذلك.
وان��ض��م النزيني لوست ه��ام على سبيل
اإلع��ارة لمدة موسم واح��د آتيا ً من الجزيرة
اإلم���ارات���ي .وس��ج��ل ال�لاع��ب األرجنتيني -
المبتعد حاليا ً بسبب إصابة في الفخذ  -أربعة
أه��داف ف��ي  12م��ب��اراة ب��ال��دوري اإلنكليزي
الممتاز هذا الموسم.
وأض��اف سوليفان وه��و منتج سينمائي
أيضا ً أثناء حديثه خالل حدث كشف فيه عن
أحدث مشروعاته« :العقد الذي لدينا ال لبس
فيه تماماً .لدينا حتى الشهر الرابع من العام
المقبل لنجعل هذا التعاقد دائما ً إال أننا سنقوم
بذلك قبل هذا الموعد».».
وك���ال سوليفان المديح ل�لاع��ب الوسط
المصاب ديميتري باييه  -ال��ذي اكتسب
الكثير من المعجبين بسبب عروضه المميزة
مع وست هام وخاصة  -بعد أن ش��ارك في
صناعة تسعة أه��داف في  12مباراة شارك
فيها بالدوري.
وأضاف مالك نادي وست هام عن الالعب
الذي وقع على عقد لم يتم الكشف عن تفاصيله
المادية آتيا ً من مرسيليا الفرنسي« :يعد باييه
هو صفقة الموسم .إنه أفضل العب قمنا بضمه

في  25عاماً .إنه العب تبلغ قيمته  30مليون
جنيه استرليني ( 44.76مليون دوالر)».
وأشار سوليفان ( 66سنة) إلى أنه تحدث
إلى العديد من المدربين المميزين ليتولوا
المسؤولية خلفا ً لسام أالردايس إال أنه أبدى
اقتناعه بتعيين سالفن بيليتش خالل نهاية
الموسم الماضي.
وقال سوليفان« :كنا على مقربة من التعاقد
مع رفائيل بينيتيز قبل أن يدخل ري��ال على
الخط .اتفقنا على العقد وعلى كل األم��ور».
وأض��اف« :إن��ه م��درب كبير بغض النظر عما
يقوله أي شخص آخر وأعتقد أنه قام بعمل
جيد معنا».
ويحتل وست هام المركز العاشر في جدول
الترتيب.

آرسنال اتفق مع بازل
لضم النني

ذك��رت صحيفة «م��ي��رور» البريطانية أن
توصل إلى اتفاق مع
نادي آرسنال اإلنكليزي
ّ
ب��ازل السويسري من أجل ضم العب وسطه
الدولي المصري محمد النني في الميركاتو
الشتوي المقبل.
وأ ّك��دت الصحيفة في موقعها على شبكة
االنترنت ،أن إعالن الصفقة سيتم في غضون
األيام القليلة المقبلة مع فتح باب االنتقاالت
الشتوية مطلع كانون الثاني المقبل بعدما
يتوصل النادي اللندني إلى اتفاق حول البنود
الشخصية مع النني واجتياز األخير للفحص
الطبي.
وأض��اف��ت أن قيمة الصفقة تصل إل��ى 5
ماليين جنيه استرليني (  6.8مليون يورو).
وأوض��ح��ت أن ال��ن��ن��ي ( 23س��ن��ة) يملك
المواصفات التي يبحث عنها المدفعجية من
خالل موهبته الفنية ومجهوداته ونشاطه
في الملعب وعروضه الرائعة التي ساهمت
في صدارة ال��دوري السويسري ،مشيرة إلى

أنه بإمكانه القيام في وسط الملعب بالدور
نفسه للفرنسي ماتيو فالميني المرشح على
غرار اإلسباني ميكل أرتيتا والتشيكي توماس
روزيسكي لمغادرة الفريق في نهاية الموسم
بانتهاء عقودهم في حزيران المقبل.
ويبحث آرس��ن��ال عن تعزيز خط الوسط
بعد إصابة الدولي اإلسباني سانتي كازورال
والفرنسي فرانسيس كوكالن.
واستهل النني مشواره الكروي في مدرسة
النادي األهلي وعمره  5أعوام ،قبل أن يتركه
بعد  11سنة دون أن يلعب مع فريقه األول،
إلى صفوف المقاولون العرب وبات أساسيا ً
في تشكيلته قبل االنتقال إلى بازل في كانون
الثاني .2013
وس��اه��م النني ف��ي تتويج ب��ازل باللقب
المحلي في األع��وام الثالثة األخيرة .وخاض
 16مباراة مع بازل هذا الموسم في الدوري
وس��ج��ل هدفين ،و 9م��ب��اري��ات ف��ي مسابقة
دوري أبطال أوروبا وسجل هدفين مع تمريرة
حاسمة.
وبدأ النني مسيرته الدولية في  11أيلول
 2011ضد سيراليون وخسرها الفراعنة ،وهو
لعب حتى اآلن  40مباراة دولية سجل خاللها
 3أهداف.
وش��ارك النني مع منتخب بالده في دورة
األلعاب األولمبية في لندن عام .2012

ماندندا متردد في التوقيع
مع آستون فيال

أش��ار ال��ح��ارس ال��دول��ي الفرنسي والع��ب
أولمبيك مرسيليا ستيف ماندندا إلى أنه ال
يمانع في خوض تجربة مع أحد أندية الدوري
اإلنكليزي.
وتلقى ماندندا ( 30سنة) ع��روض�ا ً عدّة
من األندية اإلنكليزية على غ��رار نيوكاسل
ونوريتش وآستون فيال الذي يسعى للتعاقد
مع حارس مرسيليا في الميركاتو الشتوي.

لكن ي��ب��دو م��ان��دن��دا م��ت��رددا ً ف��ي التوقيع
م��ع آس��ت��ون ف��ي�لا ألن األخ��ي��ر ي��ع��ان��ي في
الـ»بريميرليغ» باحتالله المركز األخير برصيد
 8نقاط.
لكن الحارس الدولي الفرنسي ليس خائفا ً
من خ��وض تجربة جديدة قبل  6أشهر من
انطالقة ي��ورو  2016ال��ذي تحتضنه فرنسا
بعد  8سنوات في فريق الجنوب الفرنسي.
وي��ذك��ر أن عقد م��ان��دن��دا ينتهي ف��ي هذا
الموسم مع أولمبيك مرسيليا.

هل يحط ريمي الرحال
في موناكو أم في ليل؟

أكدت الصحافة الفرنسية أول من أمس أن
مهاجم تشيلسي اإلنكليزي لويك ريمي يرغب
في تغيير األجواء ومغادرة الفريق اللندني في
الميركاتو الشتوي.
وأضافت الصحافة الفرنسية بأن ريمي (28
سنة) سيكون مطلب فريقي موناكو وليل.
وأكد مدرب نادي ليل ،فريديريك أنطونيتي
يرغب بشدة في التعاقد مع الالعب الفرنسي
الذي ال يلعب كثيرأ ً في تشيلسي.
وأش��ارت «ليكيب» ب��أن م��درب ليل اتصل
بريمي وع��رض عليه فكرة العودة للدوري
الفرنسي خاصة وأن الرجالن يعرفان بعضهما
البعض بعد أن اشتغل سويا ً في نادي نيس.
قد ال يقدر ليل ،المركز  11برصيد  24نقطة،
على التكفل بأجر الالعب الشهري الذي يصل
لـ 600ألف يورو.
في المقابل ،ال يملك موناكو مشاكل في
التكفل بأجر الالعب خاصة وأنه يبحث منذ
أيام على التعاقد مع مهاجم يساعد الفريق
الذي يحتل مركز الوصافة برصيد  32نقطة.
وسيحاول موناكو التعاقد مع ريمي في
حال فشل صفقة عودة المهاجم الكولومبي
راداميل فالكاو لفريق اإلمارة.

اليويفا :هدف مي�سي الأف�ضل في عام 2015
�ضم مي�سي
و�سيتي ي�سعى �إلى ّ
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم،
أن هدف األرجنتيني ليونيل ميسي
نجم برشلونة ،هو األفضل في عام
 2015في المسابقات األوروب��ي��ة،
وهدف كريستيانو رونالدو نجم ريال
مدريد في المرتبة الثانية.
وح��ص��ل ميسي على نسبة 39
في المئة من مجموع األص��وات على
الموقع الرسمي لالتحاد األوروب��ي
لكرة القدم (اليويفا) ،على شبكة
اإلنترنت ،وذلك بفضل هدفه الرائع
ال���ذي سجله ف��ي م��رم��ى األل��م��ان��ي
العمالق مانويل نوير حارس بايرن
ميونيخ في ال��دور قبل النهائي من
دوري األبطال في ملعب «كامب نو»،
وذلك بعد أن تالعب ببراعة بالمدافع
األلماني جيروم بواتينغ ،الذي سقط
على األرض بطريقة طريفة ،قبل أن
يسدد الساحر ميسي الكرة «لوب»
من فوق رأس الحارس مانويل نوير.
وح ّل غريم البرغوث األجنتيني،
كريستيانو رونالدو في المركز الثاني
بهدفه الرائع في شباك فريق ليفربول
اإلنكليزي .بينما جاء العب خط وسط
الفريق اإلنكليزي اآلخر أرسنال آرون
رام��زي في المركز الثالث بهدفه في

شباك فريق غلطة سراي التركي.
يذكر أن الغريمين التقليديين
ميسي ورونالدو ينافسان على جائزة
أفضل العب في العالم لعام 2015
أي��ض �اً ،إذ دخ�لا قائمة المرشحين
الثالثة ،التي أعلنها االتحاد الدولي
لكرة القدم (الفيفا) ،مطلع الشهر
الحالي ،إضافة إلى العب برشلونة
اآلخر البرازيلي نيمار.
ويع ّد ليونيل ميسي األكثر تتويجا ً
بالكرة الذهبية بواقع أربع مرات في
األعوام ( ،)2012-2009بينما يم ّني
كريستيانو رونالدو النفس بالتتويج
بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي
والرابعة في مسيرته الكروية ،بعد
تتويجه عام  2008أيضاً .في حين
يأمل نيمار في الفوز بهذه الجائزة
المرموقة ألول مرة في تاريخه.
ف��ي س��ي��اق آخ���ر ،ذك���رت تقارير
إعالمية إسبانية أمس أن مانشستر
سيتي اإلنكليزي جهز عرضا ً ماديا ً
كبيرا ً لخطف ميسي من برشلونة.
وذك�����رت ص��ح��ي��ف��ة «س���ب���ورت»
اإلس��ب��ان��ي��ة ف��ي ت��ق��ري��ر أن ممثلي
مانشستر سيتي أخبروا ميسي أن
راتبه قد يصل إلى  27مليون يورو في

الموسم الواحد ،وهو ما يفوق مبلغ
الـ  20مليون ي��ورو ال��ذي يتقاضاه
النجم األرجنتيني سنويا ً من النادي
اإلسباني .ورغم أنه ال ينوي الدخول
ف��ي مفاوضات م��ع ميسي م��ن أجل

تجديد تعاقده في الموسم المقبل،
يثق النادي الكتالوني في أن نجم
المنتخب األرج��ن��ت��ي��ن��ي سيرفض
عرض النادي اإلنكليزي ،مثلما فعل
في الماضي مع أندية أوروبية كبرى.

ولن يتقدّم مانشستر سيتي بأيّ
عرض رسمي لبرشلونة حتى يحصل
على الضوء األخضر من ميسي يفيد
بقبول أو رفض عرض انتقاله إلى
إنكلترا.

فلورينتينو بيريز ...عام من الإخفاقات المتتالية
قبل عام فقط كان بيريز أحد أسعد رؤساء األندية في العالم ،لتنقلب
األمور رأسا ً على عقب هذه األيام .ففي األول من كانون الثاني الماضي
كان فلورينتينو بيريز أكثر األشخاص سعادة على وجه األرض ،فقد
كان رئيس النادي الملكي مزهوا ً بالفخر بعد أن حقق فريقه سلسلة
انتصارات تاريخية بلغت في تلك الفترة  22مباراة متتالية ،باإلضافة
إلى تتويجه بلقب مونديال األندية والتوقعات التي تنبأت له بمستقبل
باهر .بيد أ ّنه ،وبعد مرور  12شهرا ً من ذلك التاريخ لم تبق أيّ مالمح
من كل ما ذكر .وتنامى إلى مسامع رئيس النادي المدريدي في كانون
أول الحالي داخل معقل فريقه صيحة أفزعته« :ارحل فلورينتينو»،
لتنقلب جماهير ري��ال مدريد على هذا النحو وبشكل مفاجئ على
رئيسها القديس فلورينتينو بيريز ،صاحب األحالم الوهمية.
ويتذكر الجميع يوم  27شباط  2006عندما اضطر بيريز إلى
االستقالة من منصبه أمام ظروف مماثلة بعد أن عجز عن مواجهة
الكثير من العقبات آنذاك.
وليس من السهل شرح وتفسير ما حدث في هذه الرحلة التي بدأت
من السماء حتى وصلت إلى الجحيم ،فلم يكن هناك فريقا ً أكثر إثارة
لإلعجاب من ريال مدريد في كانون الثاني الماضي بفضل نتائجه
المذهلة وكرته الرائعة ،حيث كانت اللغة السائدة هي األه��داف
واالنتصارات والفنيات العالية واإلشادة ،حتى أن الصحافة اإلسبانية
كانت تتساءل« :هل هذا هو أفضل فريق في تاريخ ريال مدريد؟».
ولكن أخ��ذ فريق المدير الفني اإليطالي كارلو أنشيلوتي في
التراجع ببطء وبدون توقف حتى وصل إلى نهاية الموسم الماضي

خالي الوفاض من أي ألقاب.
وف��ي المقابل ،وم��ن أج��ل أن تتعاظم أوج��اع ري��ال مدريد ،رسم
برشلونة مشوارا ً مميزا ً بعد أنّ مر في كانون الثاني بأزمة كبيرة كادت
أن تطيح بمديره الفني لويس إنريكي ولكنه نجح في نهاية الموسم
بالفوز بـ «ثالثية» مثيرة ،حيث ت ّوج بألقاب بطوالت دوري أبطال
أوروبا والدوري اإلسباني وكأس الملك.
وكان السؤال الذي يدور في خلد الكثيرين بعد إنجازات برشلونة
هو« :هل يتحلى بيريز بالصبر على أنشيلوتي أم ينتصر لنظرته
المعتادة لألمور ويقيل المدرب اإلي��ط��ال��ي؟» ،ولكن ما ح��دث هو
االفتراض األخير بالطبع.
وكان قرار اإلطاحة بأنشيلوتي يحمل الكثير من المخاطر بالنسبة
لبيريز ،قاهر المدربين ،وذلك ألنّ أنشيلوتي كان يحظى بدعم نجوم
الفريق في المقام األول وثانيا ً ألنّ الرئيس المدريدي اتخذ قرارا ً ضد
رغبة جماهيره ،بحسب ما كشفت استطالعات الرأي آنذاك ،وأخيرا ً
بسبب هوية المدير الفني الجديد.
ووقع اختيار بيريز على رافايل بينتيز ،المدرب الذي يختلف كليا ً
عن أنشيلوتي ،فقد أسس المدرب اإلسباني سيرته الذاتية اعتمادا ً على
كرة قدم ال تعترف إال بالنواحي البدنية وعالقات متوترة مع الالعبين.
ولم يبدأ الموسم الحالي بالشكل الذي تمناه بيريز ،باإلضافة إلى
أنّ أحد مراحل مسابقة الدوري زادت من أزماته ،عندما فاز برشلونة
في  21تشرين الثاني الماضي على ريال مدريد برباعية نظيفة على
ملعب سانتياغو بيرنابيو بعد أن قدم أدا ًء رائعا ً أمام منافس ألجمته

الصدمة.
ولم تنتظر جماهير ريال مدريد حتى نهاية تلك المباراة وبدأت في
إطالق الصيحات« :ارحل يا فلورينتينو».
ول��م تشهد األم��ور تحسنا ً في الشهر األخير من العام وراح��ت
الصحافة اإلسبانية برمتها تتحدث عن إقالة غير بعيدة لبينتيز،
ولكن ماذا بعد؟
سيصبح بيريز بعد هذا القرار المرتقب المتسبب الرئيسي في
إحباط الجماهير إذا لم يعد الفريق إلى المسار الصحيح.
ويضاف إلى ك ّل ما سبق حلقات أخرى من اإلخفاقات مثل فشل
التعاقد مع الحارس اإلسباني دافيد دي خيا بسبب إحدى الوثائق
التي لم تصل في موعدها والخروج من بطولة كأس الملك بسبب
إشراك الالعب الروسي الموقوف دينيس تشيرشيف.
وتمثل هذ األحداث ألغازا ً يصعب تفسيرها داخل مؤسسة تبلغ
ميزانيتها  600مليون يورو ،األمر الذي أضر كثيرا ً بصورة النادي.
ويأمل بيريز أن يكون موقف ريال مدريد الحالي مماثالً لما كان
عليه موقف برشلونة في كانون الثاني الماضي والذي كان يمر بأزمة
قوية كادت أن تطيح بمديره الفني لويس إنريكي ثم انتفض بعد ذلك
ليقدم موسما ً تاريخياً.
ورغم ذلك ،من الممكن أن يتحقق القانون القديم الذي يقول :األمور
التي تسير بشكل سيئ مهيأة ألن تصبح أسوأ.
وهكذا ،ال يستبعد أحد أن يقوم بيريز بالدعوة إلجراء انتخابات
جديدة نهاية الموسم الحالي ،األمر الذي لم يتكلم أحد عنه قبل عام.

