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العبو الماتادور في يورو 2016

دل بو�سكي� :إنيي�ستا يمر بواحدة من �أف�ضل المراحل في م�سيرته...
ال َ
وعد لكا�سيا�س ب�أن يكون الخيار الأول
يعتقد فيسنتي دل بوسكي ُمدرب المنتخب
اإلسباني أن أندريس إنييستا العب خط وسط
برشلونة يمر ف��ي واح���دة م��ن أفضل مراحل
مسيرته الكروية وهو يأمل أن يستمر بذلك حتى
موعد المشاركة في نهائيات كأس أمم أوروبا
.2016
وشهد مستوى إنييستا تراجعا ً خالل الفترة
التي أشرف فيها جيراردو مارتينو على تدريب
برشلونة وكان عليه التكيف مع أسلوب لعب
جديد بوصول المدرب لويس إنريكي إال أن
العام الماضي كان م ُميزا ً بالنسبة له حيث فاز
بخمسة ألقاب مع برشلونة وت ّوج كذلك بجائزة
أفضل العب في المباراة النهائية لدوري أبطال
أوروبا.
وص��رح دل بوسكي خ�لال لقاء« :يتعرض
الكثير م��ن الالعبين لهبوط ف��ي المستوى
ويُمكنك مالحظة ذلك بعد كأس العالم األخيرة
في البرازيل ،الناس يهمها النتائج فقط ولذلك
يقولون إن علينا تغيير الالعبين».
وأض���اف« :التخلي عن بعض العبينا هو
أمر صعب وعلى سبيل المثال فنحن اآلن لدينا
مجموعة من الالعبين كانوا هنا عندما بدأت
مهمتي في  2008مثل دافيد سيلفا ،سيسك
فابريجاس ،إنييستا ،سانتي كاثورال وسيرجيو
راموس .الناس كانوا يقولون إن هؤالء لم يكن
يجب أخذهم إلى البرازيل».
«إنييستا يمر اآلن بواحدة من أفضل المراحل
في مسيرته وآمل أن يصل إلى فرنسا الصيف
المقبل بهذا المستوى ،علينا أن ندعم الالعبين
وفقا ً لما نراه منهم ليس وفقا ً لما نتوقعه».
وأشاد دل بوسكي كذلك بأداء العب آخر من
برشلونة ،زميل إنييستا ،جيرارد بيكيه الذي لم
يتأثر بحسب رأيه بصافرات االستهجان التي
كانت تستهدفه في مباريات المنتخب األخيرة.
«ح��دث ذل��ك بالتزامن مع بعض الظروف

ولهذا السبب كان لألمر تداعيات أكثر» صاحب
الـ  65سنة أشار إلى سخرية الالعب من ريال
مدريد وموقفه السياسي المؤيد الستقالل اإلقليم
الكتالوني.
«لم نحب سماع ذلك في البداية لكننا اعتدنا
وال أعتقد أن ما حدث أثر على بيكيه وهو أكثر
ما يهم ،إنه ُمجرد العب آخر في المنتخب وآمل
أن يبقى ملتزما ً معنا كما كان دائماً ،لقد كان
استثنائيا ً معنا».
وعن إمكانية تجاهل نوليتو ُمهاجم سيلتا
فيغو إن انتقل إلى برشلونة ولم يعد يلعب كما
كان في السابق قال ُمدرب ريال مدريد السابق:
«نحن نقيم الالعبين بنا ًء على مستواهم في تلك
اللحظة لنرى إن كانوا يستحقون االستدعاء أم
ال ،لست قلقا ً من هذا األمر ،إن ذهب نوليتو إلى
برشلونة قد يتم استدعاؤه».

ال مكان مضمون ألحد...

وفي اإلطار ذاته رفض فيسنتي دل بوسكي
ُم��درب المنتخب اإلسباني أن يمنح ضمانات
إليكر كاسياس بأن يكون الحارس األساسي
للمنتخب أو حتى تأكيد استدعائه للتشكيلة
التي ستشارك في يورو .2016
وأنهى كاسياس مسيرة استمرت لسنواتٍ
طويلة مع ريال مدريد الصيف الماضي وانضم
إلى بورتو البرتغالي لكن صاحب الـ  34سنة
ارتكب العديد من األخطاء وأصبح هدفا ً سهل
االنتقاد في وسائل اإلع�لام ومواقع التواصل
االجتماعي.
وأبدى دل بوسكي ثقته في كاسياس حتى
عندما فقد مركزه األس��اس��ي مع ري��ال مدريد
لكنه رف��ض منحه وع���ودا ً ب��أن يكون الخيار
األول أو حتى استدعائه في نهائيات كأس األمم

األوروبية الصيف المقبل.
وعلق دل بوسكي« :ال يوجد مكان مضمون
ألحد ،هناك مجموعة من الالعبين أضعها في
االعتبار لكن تلك القائمة لن تكون نهائية قبل
 17أيار المقبل ،الجميع سيعرف الخيارات في
ذلك الموعد وآمل أن أكون محقا ً في معظمها».
هل سيكون كاسياس موجوداً؟« ،آمل ذلك،
ما زالت هناك أشهر عدة لكن وجود كاسياس
مهم لشخصيته ،مسيرته ،قيمته بالنسبة إلى
المنتخب اإلسباني وألنه يلعب في نا ٍد كبير،
إيكر لم يتوقف عن اللعب ،أنا أتحدث عنه ألنك
سألتني وليس ألنه مختلف عن أي العب آخر في
المنتخب».
اعترف دل بوسكي أيضا ً أن مكان ألفارو
موراتا مع المنتخب قد يتأثر لعدم مشاركته
بكثرة مع يوفنتوس هذا الموسم «إن��ه يلعب
ويُشارك في أغلب مباريات يوفنتوس لكن ليس
لدقائق كثيرة ،ليس كما كان الموسم الماضي،
وهذا بالطبع سيؤثر في مكانه في المنتخب،
نحن نبحث عن المنافسة ونقيم حالة الالعبين
اآلن وليس في المستقبل».
ووج��ه ال� ُم��درب المخضرم بعض الكلمات
ّ
التشجيعية ل��ح��ارس إسبانيا وبرشلونة
السابق ،فيكتور فالديس ،الذي كان جزءا ً من
التشكيلة الفائزة بلقبي كأس العالم 2010
وك��أس األم��م األوروب��ي��ة  2012وال��ذي يبحث
اآلن عن نا ٍد جديد بعد فسخ عقده مؤخ ًرا مع
مانشستر يونايتد.
«في هذه اللحظة ،نحن ُنفكر بفالديس نفسه
أكثر من التفكير بإمكانية عودته للمنتخب
اإلسباني ،ما أفكر به اآلن هو قدرته على للعب
ُمجدداً ،أي شخص لديه القليل من اإلحساس
سيود أن يعود فالديس للعب ألن ما حدث له
ال يُصدق ،لقد كان سيء الحظ بعد أن كان أحد
أفضل الحراس ،إنه فعلاً سيء الحظ».

هل يمتلك زيدان الكفاءة لقيادة «الملكي»؟
رغم حالة التفاؤل التي غلفت أج��واء ريال
مدريد ومشجعيه بعد تحقيق أول فوزين ،إال
أن السقوط بالتعادل أمام بيتيس أعاد بعض
العقالنية لجماهير مدريد لتبدأ في التفكير في
مستقبل الفريق تحت قيادة زيدان.
عاشت جماهير ريال مدريد أوقاتا ً جميلة منذ
لحظة إقالة رافا بينتيز ،والتعاقد مع «محبوب»
الفريق الملكي زين الدين زيدان مستبشرة بأن
المقبل أجمل ال محالة وأن األسطورة الفرنسية
قادر على النهوض بالفريق وشحذ همم نجومه
والعودة بهم للمنافسة على الليغا من جديد
باإلضافة الى مواصلة مشوار الشامبيونزليغ .
ريال مدريد يضرب بالخمسة في المباراة
األولى أمام ديبورتيفو الكورنيا ويعود ويضرب
خمسة ثانية في اللقاء الثاني للفرنسي ،ليحقق
أفضل انطالقة له كمدرب مع الفريق.
ال��ف��وز ف��ي ال��م��ب��اراة وفيه تحقيق لنبوءة
«الصدمة اإليجابية» لكل الفرق وخصوصا ً
الكبيرة منها التي تجري تعديالً على إدارتها
الفنية.
أما الفوز الثاني ،بخماسية أيضا ً فهو فوز
«عادي» على أحد متذيلي التدريب في الدوري
اإلسباني بشكل عام .
لنتوقف عند هذه الجزئية قليالً ولنطالع
آراء محبي فريق برشلونة في التعديالت التي
أصابت غريمهم وخصوصا ً من الناحية الفنية.
العديد من متابعي الليغا «من محبي الفريق
الكتالوني» تمنى» في قرارة نفسه أن يحدث
السيناريو الذي حدث لريال مدريد وخصوصا ً
من خالل االنطالقة القوية للفريق  ،حيث يرى
هؤالء المشجعين أن الفوز في هذه المباريات
س��ي��ع��ود ب��ن��ت��ائ��ج سلبية ع��ل��ى ال��ف��ري��ق في

المستقبل القريب في ظل عدم قناعتهم بقدرات
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ليكون قائدا ً
وم��درب�ا ً ألفضل الفرق األوروب��ي��ة بشكل عام.
ولكن ،كيف لمشجعي الغريم أن ينشغلوا بهذه
االستنتاجات بمعزل عن أصحاب الشأن وهم
مشجعو الفريق الملكي؟
يبدو أن مشجعي الملكي كانوا ي��رون أي
تعديل في اإلدارة الفنية للفريق سيكون مالذا ً
لناديهم .ورأوا في زيدان أسطورة كروية سبق
لها أن مثلت ري��ال مدريد ،فالحب واالحترام
والعاطفة نحو هذا الرجل دفعهم إلى التحمس
لقبول هذا القرار من دون أدنى تفكير في قدراته
ّ
وغضوا
التدريبية وخبرته في هذا المجال،
الطرف عن نتائج زي��دان المدرب مع الفريق

الثاني كاستيا وهو ال��ذي خاض  57لقا ًء لم
يتمكن من تحقيق الفوز في أكثر من  46في المئة
منها بشكل عام  .وبرروا ذلك بالقول بأن الحب
واالحترام الذي يحظى به زيدان من قبل نجوم
الفريق سيذلل الكثير من المصاعب أمامه،
وسنجد الطريق ممهدة له للسير بخطى ثابتة
نحو أداء ونتائج أفضل ،ولكن هل بالحب وحده
يتحسن أداء الفريق؟!
فلورينتينو بيريز وكما هي العادة يجيد
استخدام األوراق المتاحة في الوقت المناسب،
وجد نفسه في مأزق بعد أن تحمل وزر جلب رافا
إلى الفريق الملكي وبعد أن استمر في طالته
اإلعالمية لتأييده وحشد األص��وات من خلفه،
ليجد نفسه أخيرا ً مضطرا ً التخاذ قرار اإلقالة،

راع جديد لقمي�صه
بر�شلونة يبحث عن ٍ
بعد انتهاء تعاقده مع طيران قطر
كشفت تقارير إخبارية أن برشلونة يبحث عن راع جديد لقميصه في
الواليات المتحدة بعد عدم توصل النادي اإلسباني على األرجح التفاق
لتجديد العقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي في حزيران  2016مع
مؤسسة قطر للطيران المملوكة لحكومة الدوحة.
وكشفت صحيفة «آس» الرياضية أن رئيس ال��ن��ادي ،جوسيب
ماريا بارتوميو ،ونائب الرئيس لشؤون التسويق واالت��ص��ال ،مانيل
آروي��و ،وفريق من العناصر التنفيذية ،ب��دؤوا في التواصل مع جهات
أخرى للتفاوض بشأن إمكانية رعايتها لقميص الفريق خالل المواسم
المقبلة.
وأوضحت أن العرض الرسمي لبرشلونة ظهر في الواليات المتحدة،

لكن لم يتم اإلعالن عن اسم الجهة الراغبة في رعاية النادي بطل إسبانيا
وأوروبا ،إال أنه من المؤكد أن هذه الشركة لن تدفع الـ 60مليون يورو التي
تدفعها مؤسسة قطر سنويا ً للنادي الكتالوني.
وأضافت الصحيفة أن شركة «نايك» بانتظار توجيهات النادي إلنتاج
القمصان الجديدة للفريق ،التي ينبغي البدء في الترويج لها في أواخر
فصل الربيع.
وأشارت إلى أن النادي الكتالوني كان يحلم بمواصلة التعاون مع قطر
لرعاية الفريق ،لكنه مضطر للبحث عن شريك آخر في الوقت الحالي.
وتقول مصادر أخرى من داخل النادي ،لكن من دون تأكيد ،إن الراعي
الجديد سيكون على األرجح شركة إنتاج مشروبات غازية عالمية.

وحدة نزاهة التن�س ت�شتبه في حدوث تالعب
في بطولة �أ�ستراليا المفتوحة
واصلت وحدة نزاهة التنس «تي أي يو» مع البولندي لوكاسز كوبوت
والتشيكية أندريا هالفاكوفا ،بعد أن تنامت الشبهات حول تعمد الثنائي
األسباني دافيد موريرو والرا أروبارينا الهزيمة أمامهما ،في المباراة التي
جمعت بين الفريقين أمس األحد في منافسات الزوجي المختلط ببطولة
أستراليا المفتوحة.
وقال كوبوت خالل مؤتمر صحافي في ملبورن« :تي أي يو اتصلت بي ولكن
األمر سري» ،فيما أضافت هالفاكوفا« :واتصلت بي أيضا ولكن األمر كما قال
لوكاسز».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أكدت أول من أمس أن المباراة المذكورة
كانت محل العديد من المراهنات غير المعتادة في شركات عدة.
وقامت شركة بيناكل سبورتس ،أحد أهم الشركات في العالم في مجال
المراهنات بإيقاف المراهنات قبل  13ساعة من انطالق المباراة بسبب المبالغ
الضخمة التي استثمرها المراهنون لصالح فوز الثنائي هالفاكوفا وكوبوت.
وفازت الالعبة التشيكية برفقة الالعب البولندي بالمباراة بنتيجة  / 6صفر
و 3 / 6في  49دقيقة ،حيث قامت الصحيفة األميركية بتحليل المباراة وأشارت
إلى أن موريرو ارتكب العديد من األخطاء غير المبررة ولم يقم بالضغط على
هالفاكوفا ،وهو تكتيك معتاد في مواجهات الثنائي المختلط ،يقوم من خالله

الرجل في أحد الفريقين بالهجوم على المرأة في الفريق المنافس.
وكشف الالعب اإلسباني في تصريحات لـ «نيويورك تايمز» بعد اللقاء أنه
يعاني من إصابة في الركبة.
وأكد كوبوت أن تزايد أموال المراهنات لصالح فوز أحد الالعبين ال يعد دليالً
على أن المباراة شهدت تالعب« :إذا لم يكن هناك دليل فال يجب إذاعة األمر»
وأضاف كوبوت ،الذي أكد أنه لم يكن يعلم شيئا ً عن إصابة ماريرو« :فزنا
باألمس وبذلنا جهدا ً كبيرا ً (مئة في المئة) ،نحن نصب تركيزنا في اللعب ،ال
أعرف إن كان مصابا أم ال».
وتعتبر وحدة نزاهة التنس جهازا ً مستقالً تأسس عام  2008بموجب اتفاق
بين كل المؤسسات التي تدير شؤون اللعبة البيضاء على المستوى الدولي،
حيث تهدف إلى التحقيق في المخالفات التي تشوب الئحة وقانون النزاهة،
باإلضافة إلى اضطالعها بتوقيع عقوبات.
وتعرضت بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام لهزة شديدة في األسبوع
الماضي ،بعد أن أصدرت هيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي» وصحيفة
«بازفيد» تقريرا ً عن  16العبا ً من المصنفين الـ  50األوائل خالل العقد األخير،
بعضهم فاز بألقاب لبطوالت «غراند سالم» ،يشتبه في تورطهم في عمليات
تالعب بنتائج المباريات.

ولكن السؤال المطروح من البديل؟
ال��ج��م��اه��ي��ر ف��ي ح��ال��ة غ��ل��ي��ان ،واالس��م��اء
المطروحة محصورة ،هناك أس��م��اء رفضت
ومنها من قد يزيد الشرخ سواء بين الجماهير
أو حتى الالعبين ...زيدان محبوب الجماهير
ومقبول من الالعبين وهو يجد في تدريب ريال
مدريد «أقصى أمانيه» .فكان ال��ق��رار بتولي
زيدان اإلدارة الفنية في نظرة غلفها اللعب على
وت��ر الشعبية والعاطفة وامتصاص غضب
الجماهير قبل النظر الى الفائدة الفنية المرجوة
من تعيينه .
ال نجزم اذا ما قلنا بأن بيريز نفسه يدرك
تماما ً بأنه ال زال من المبكر على زيدان أن يتولى
األمور في ريال مدريد ،وأن نجاحه مع الفريق
سيصطدم بالكثير من العقبات ،إال أن سياسته
ال تنظر الى وزن واس��م الالعب بقدر ما يكون
النظر على الكرسي وض��رورة المحافظة عليه
من أي تدخالت أو محاوالت لخطفه من قبل
منافسيه هو األهم دائما ً وأبدا ً .
ما حدث في المباراة األخيرة للفريق وعدم
ق��درت��ه على ت��ج��اوز ري��ال بيتيس الضعيف
واستمرار فارق الـ  4نقاط لمصلحة الغريم مع
إمكانية أن يصل الفارق الى  7نقاط في حال
نجح برشلونة في تحقيق الفوز في مباراته
المؤجلة أمام خيخون ،ما هو إال تأكيد أن الفريق
الملكي ما زال يعاني وأن ما حققه الفريق في
مباراتيه األولى والثانية تحت قيادة الفرنسي
زين الدين زيدان ال يمكن وصفه بأكثر من أنه
كان «حمالً كاذباً» سرعان ما ب��دأت تتكشف
خيوطه وأن معاناة الفريق ما زالت متواصلة
وقد يكون المقبل أصعب للفريق وجماهيره .

�سيرينا تهزم �شارابوفا
وتت�أهل لمواجهة
رادفان�سكا في ن�صف
نهائي ا�ستراليا
بلغت األميركية سيرينا ويليامز أمس
الدور نصف النهائي الستراليا المفتوحة
للتنس ،باكورة بطوالت الغراند سالم
ال��ك��ب��رى ه��ذا ال��ع��ام ،بعد ف��وزه��ا على
الروسية ماريا شارابوفا بمجموعتين
نظيفتين.
وح��س��م��ت وي��ل��ي��ام��ز ح��ام��ل��ة اللقب
والمصنفة األولى عالميا ً مجددا ً مواجهة
أخرى أمام شارابوفا ،الخامسة عالمياً،
التي لم تستطع إيقاف مد حاملة اللقب.
وفازت الالعبة األميركية المخضرمة
 4-6و 1-6في ساعة ونصف.
وساهم قوة إرسال ويليامز في حسم
المجموعة األول����ى لمصلحتها ،رغ��م
ارتكابها ضعف األخطاء السهلة مقارنة
بالحسناء الروسية.
واستمرت معاناة شارابوفا على ملعب
رود الفر آرينا بملبورن بارك في المجموعة
الثانية ،لتكتفي بحصد شوط وحيد.
واالن��ت��ص��ار ه��و الـ 18على التوالي
لسيرينا أمام شارابوفا ،التي لم تفز سوى
بمواجهتين فقط أمام العمالقة األميركية
عام .2004
وتأمل سيرينا ( 34سنة) في حصد
لقبها السابع في استراليا ،لكن يتعين
عليها أوال ً تخطي البولندية آنييسكا
رادفانسكا ،المصنفة الرابعة عالمياً ،التي
تغلبت اليوم على اإلسبانية كارال سواريز
 1-6و.3-6
وتعد هذه المرة الثانية لرادفانسكا
ال��ت��ي تتأهل فيها للمربع الذهبي في
استراليا عام  2014لكنها لم تبلغ النهائي
مطلقاً ،وتسعى إلى التتويج بأول لقب
جراند سالم في مشوارها.

نجوم الكرة اللبنانية
في تكريم الراحل متيرك
سيشكل مهرجان تكريم الالعب
الراحل علي متيرك مناسبة لجمهور
ك��رة ال��ق��دم اللبنانية ،يحظى فيها
بفرصة متابعة أبرز النجوم القدامى،
وذل��ك ف��ي ال��م��ب��اراة االستعراضية
التي ستقام مساء اليوم على ملعب
الصفاء ،بين قدامى منتخب لبنان
بقيادة حسن أي��وب ،وقدامى الجيل
الذهبي لنادي األنصار بقيادة جمال
ط��ه ،وب��اش��راف المدربين ف��ؤاد ليال
(األن��دي��ة) ومحمود ب��رج��اوي (أب��و
طالب) عن األنصار.
وكان متيرك توفي العام الماضي،
بصعقة كهربائية في منزله عن عمر
 36سنة .وهو كان من أفضل العبي
الدفاع في العقدين األخيرين وتنقل
بين أبرز الفرق اللبنانية ،بداية مع
البرج ثم التضامن صور حيث أحرز
م��ع��ه ل��ق��ب ك���أس ل��ب��ن��ان (-2000
 )2001ثم أولمبيك بيروت فتوج معه
بالثنائية (ال��دوري والكأس) موسم
 2003-2002كما فاز مع األنصار
بلقب الدوري  .2006-2005وحمل
أيضا ً أل��وان العهد وشباب الساحل

والحكمة ،كما مثل منتخب لبنان في
مناسبات عدة.
وسيتألف قدامى منتخب لبنان من
حسن اي��وب ،ابراهيم دهيني ،بالل
هاشم ،أحمد الصقر ،محمد حالوي،
ف���واد ح���ج���ازي ،ي��وس��ف ف��رح��ات،
بالل حاجو ،نصرت الجمل ،موسي
حجيج ،جمال الحاج ،احمد كريم،
هيثم زي���ن ،محمد ال��دق��ه ،يوسف
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بعلبكي ومحمد قصاص.
وق��دام��ى األن��ص��ار من جمال طه،
ف��ادي ع��ل��وش ،علي فقيه ،سلطان
قاسم ،عصام قبيسي ،كيفورك ،حازم
الغور ،منير حسين ،خضر برجاوي،
احمد السقسوق ،سليم حمزة ،بالل
زغلول ،مالك حسون ،فادي حالق،
محمد مسلماني ،ف��ادي عياد ،بيتر
بروسبار ونزيه نحلة.

بوفون يُطالب دي رو�سي باالعتذار...
ويلمح �إلى موعد تعليق قفازه
طالب جيانلويجي بوفون قائد
ي��وف��ن��ت��وس وال��م��ن��ت��خ��ب اإلي��ط��ال��ي
مواطنه دانيلي دي روسي قائد روما
ب��االع��ت��ذار ل��م��اري��و ماندجوكيتش
ُم��ه��اج��م ي��وف��ن��ت��وس ب��ع��د كلماته
العنصرية.
وادّعت وسائل اإلعالم أن اللقطات
التي ظهرت لدي روس��ي خالل لقاء
يوفنتوس وروم���ا األح���د الماضي
ُتدينه بالعنصرية تجاه الكرواتي
م��ان��دج��وك��ي��ت��ش ح��ي��ث وص��ف��ه بـ
«الغجري القذر».
وعلى هامش وج��وده في إحدى
الحفالت ُطلب من بوفون التعليق
ع��ل��ى م��ا ح���دث وق����ال« :ف���ي بعض
األح��ي��ان الجميع يُمكن أن يُخطئ،
هناك أشياء ُتقال كل ي��وم أح��د في
الملعب» .وأضاف« :من الواضح أنه
يتوجب علينا االعتذار عندما نرتكب
خطأ ما».
ويتمتع بوفون بعالقة قوية مع
دي روسي من خالل سنوات طويلة
لعبا خاللها مع المنتخب اإليطالي،
ح��ي��ث ف���ازا ب��ك��أس ال��ع��ال��م 2006
وتشاركا اللعب في أكثر من 100
مباراة دولية.
من ناحية أخ��رى أعلن أسطورة
ح��راس��ة ال��م��رم��ى ال��م��وع��د النهائي
العتزاله المستديرة لوسائل اإلعالم
اإليطالية ،مساء أول من أمس ،بعد
 24ساعة فقط من الفوز المثير الذي
حققه مع يوفنتوس على روم��ا في
الجولة الـ 21من السيري آ.
الفائز بكأس العالم  2006مع
اآلزوري اعترف بأنه س��وف يعلق
قفازه عقب مشاركته مع منتخب بالده
في نهائيات كأس العالم  ،2018أي

بعدما يتجاوز عامه الـ.39
ويستعد صاحب الـ 37لقيادة
إيطاليا للمرة األخيرة في منافسات
كأس أمم أوروبا خالل الصيف المقبل
على األراض��ي الفرنسية ،ويأمل في
أن يحالفه التوفيق هذه المرة ويُعيد
اللقب الغائب ع��ن ال��ب�لاد منذ عام
.1968
وم��ن��ع��ت اإلص���اب���ة «ب���وف���ون»
م��ن المشاركة م��ع ب�لاده ف��ي ي��ورو
هولندا وبلجيكا عام  ،2000ورغم
تألقه في يورو  2004إال أن الفريق
ودّع من ال��دور األول أم��ام السويد
والدنمارك ،وفي يورو  2008نجح
في تجاوز المجموعات لكنه اصطدم
بإسبانيا التي هزمته ف��ي رك�لات
ال��ج��زاء الترجيجية ب��ال��دور ربع
النهائي.
وك��اد بوفون ينجح في معانقة
كأس أمم أوروبا بالتأهل إلى نهائي

النسخة الماضية التي أقيمت على
األراض���ي األوك��ران��ي��ة والبولندية
عام  2012غير أن شمس الماتدور
اإلس���ب���ان���ي واص���ل���ت س��ط��وع��ه��ا
لتنسف الحلم اإليطالي برباعية
نظيفة.
وال ي���زال العنكبوت اإلي��ط��ال��ي
يحتفظ بلقب أغلى حارس في تاريخ
المستديرة فمنذ انضمامه لليوفي
عام  2001آتيا ً من بارما ،لم يدفع
أي ناد في العالم أكثر من  25مليون
ي��ورو في ح��ارس مرمى ،بينما كان
سعر بوفون عام  2001هو (32.6
مليون يورو).
واس��ت��ط��اع ب��وف��ون خ�ل�ال فترة
وج��وده في تورينو ،قيادة السيدة
العجوز لستة أل��ق��اب ف��ي ال��دوري
المحلي ،إض��اف��ة إل��ى لقب دوري
ال��درج��ة الثانية ،ووص��اف��ة دوري
أبطال أوروبا عامي  2003و.2014

رغم االنتقادات ...رونالدو ي�ساوي « 2مي�سي»
يعاني النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من
انتقادات قاسية في الموسم الحالي بسبب تراجعه من
الناحية التهديفية وكذلك المستوى الفني المتواضع الذي
ظهر عليه في المباريات الكبرى بالموسم الحالي.
وكثرت التقارير عن إمكانية موافقة ريال مدريد على
رحيل كريستيانو رونالدو أفضل العب في العالم  3مرات
واالنتقال الى باريس سان جيرمان أو العودة لمانشستر
يونايتد في الصيف المقبل.
ورغم معاناة رونالدو من االنتقادات القاسية لكن األرقام
تؤكد أن رونالدو حقق ضعف ما حققه األرجنتيني ليونيل
ميسي في الموسم الحالي.
أوالً :في ال��دوري اإلسباني :تمكن رونالدو  30سنة
بالقميص رقم  7من تسجيل  16هدفا ً في الليغا كما صنع
 7أهداف من  21مشاركة حيث لعب  1890دقيقة.
من جانبه ميسي  28سنة بالقميص رقم  ،10سجل 11
هدفا ً وصنع  4في  15مشاركة حيث لعب  1110دقيقة.
وسجل رونالدو وصنع  23مرة هذا الموسم مقابل 15
لليونيل ميسي بينما لعب رونالدو  780دقيقة أكثر من
ميسي بسبب اإلص��اب��ة التي عانى منها البرغوث في
الموسم الحالي في لقاء الس بالماس في الليغا.
ثانياً ،في دوري األبطال :تشهد المسابقة األوروبية تفوقا ً

كاسحا ً لالعب البرتغالي على حساب نجم برشلونة األول.
وتشير األرقام إلى أن رونالدو سجل  11هدفا ً وصنع 3
في 6مباريات حيث لعب  540دقيقة.
فيما أحرز ميسي  3أهداف وصنع هدفا ً في  3مشاركات
و 270دقيقة لعب.
ولعب رونالدو نصف دقائق لعب ميسي في المسابقة
وتمكن من تسجيل أكثر من ثالثة أضعاف ما سجله
األرجنتيني كما صنع  3أضعاف ما صنعه ليونيل ميسي.
ويمتلك ميسي ميزة كبيرة لوجود لويس سواريز
ونيمار وايفان راكيتيتش بجانبه هذا الموسم بجانب
مدرب مستقر مثل لويس انريكي ،بينما عانى ريال مدريد
بقوة هذا الموسم من اصابات بنزيمة وكثرة مشاكله خارج
الملعب ونفس الحال انطبقت على خاميس رورديغيز
وغاريث بيل بجانب قلة االستقرار الفني واإلداري داخل
ريال مدريد.
وفي المجمل ،سجل رونالدو  27هدفا ً في دوري األبطال
والليغا هذا الموسم مقابل  14هدفا ً لليونيل ميسي أي
إن رونالدو أحرز تقريبا ً ضعف أهداف األرجنتيني وفي
صناعة األه���داف صنع رون��ال��دو  10أه��داف في الليغا
ودوري األبطال بينما صنع ميسي  5في تفوق آخر لالعب
البرتغالي.

العثور على الطفل العا�شق لمي�سي في العراق
بعد طول انتظار ...نجحت إحدى المحطات
التلفزيونية العراقية في إيجاد الطفل
العراقي ال��ذي أث��ار ضجة كبيرة عبر
شبكات التواصل االجتماعي بأشكالها
المختلفة ،ع��ق��ب ارت���دائ���ه قميصا ً
لألرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم
برشلونة من صناعة إحدى شقيقاته.
وتتلخص تفاصيل الحادثة ،أنه
وخالل األيام الماضية انتشرت صورة
عبر شبكة التواصل االجتماعي «تويتر»
تظهر طفالً يعيش في منطقة نائية وتظهر
عليه عالمات الفقر الشديد ،بعدما صنعت
له شقيقته قميصا ً من كيس بالستيك لليونيل
ميسي يحمل الرقم ( ،)10في إشارة إلى مدى حبه وعشقه
ألفضل العب في العالم  5مرات.
ليونيل ميسي صاحب الـ ( 28سنة) وال��ذي وصلته
ه��ذه الصورة المؤلمة للطفل العراقي ،أوع��ز بضرورة
إيجاده من أجل مساعدته وتكريمه في ملعب «كامب نو»،

وكان له ما أراد بعدما نجحت قناة «كردستان
 »24العراقية في إيجاد الطفل الذي يدعى
هومين ويعيش في دهوك بالعراق.
واج���رت القناة ح���وارا ً سريعا ً من
الطفل هومين ح��ول س�� ّر نشر هذه
الصورة ،ال��ذي ب��دوره أش��ار إلى أن:
«الصورة التقطت قبل عامين ،2014
كما ي��أت��ي حبي وعشقي للبرغوث
األرجنتيني كونه واح���دا ً م��ن أفضل
الالعبين في العالم ويتمتع بمهاراة
عالية تجعله مميزا ً بالنسبة لي عن باقي
الالعبين».
ويع ّد ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة،
سفير اليونيسف للنوايا الحسنة ،وم��ن ه��ذا المنطلق
والجانب االنساني أصر البرغوث األرجنتيني على إيجاد
هذا الطفل من أجل مساعدته في تحسين ظروفه المعيشية
وإهدائه قميصا ً يحمل توقيعه الخاص ،إضافة إلى دعوته
لحضور إحدى المباريات في معقل «كامب نو».

