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ت�أ ّلق عهداوي و�صحوة �أن�صارية
وال�صفاء وال�ساحل في دائرة ال�شكوك

�سان جيرمان لالقتراب �أكثر من اللقب...
ولي�ستر �سيتي �أمام امتحان �صعب
يسعى باريس سان جيرمان إلى
مواصلة تأ ّلقه وانتصاراته المتتالية
لالقتراب أكثر من اللقب الرابع على
التوالي عندما يستضيف لوريان
الثاني عشر ي��وم غ � ٍد األرب��ع��اء في
المرحلة ال��راب��ع��ة والعشرين من
الدوري الفرنسي.
وك����ان ب���اري���س س���ان ج��ي��رم��ان
أكبر مستفيد من المرحلة الثالثة
وال��ع��ش��ري��ن ف��ي ن��ه��اي��ة األس��ب��وع
الماضي بفوزه الثمين على مضيفه
سانت اتيان 2-صفر وابتعاده 24
نقطة في الصدارة مستغالً خسارة
مطارده المباشر موناكو أمام أنجيه
صفر.-3
وبات الفريق الباريسي بحاجة إلى
 21نقطة في المراحل الـ 15المتبقية
وبالتالي فإن تتويجه باللقب أصبح
مسألة وق��ت ليس إال ،كما أن��ه قد ال
يحتاج إل��ى  21نقطة للتتويج في
حال تع ّثر فريق اإلمارة.
وب��ف��وزه على سانت ات��ي��ان ،رفع
ب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان مبارياته
المتتالية في الدوري من دون خسارة
إلى  32مباراة ،وعادل بالتالي الرقم
ال��ق��ي��اس��ي ال��ت��اري��خ��ي ف��ي ال���دوري
وال��ذي كان مسجالً باسم نانت منذ
موسم  ،1995-1994عندما حافظ
على سجله خاليا ً من الخسارة من
المرحلة األولى إلى المرحلة .32
ولم يخسر باريس سان جيرمان
ف��ي ال����دوري منذ المرحلة  29من
الموسم الماضي عندما سقط أمام
بوردو ( ،)3-2وحقق بعدها  29فوزا ً
و 3تعادالت.
ويملك الباريسيون فرصة تحطيم
الرقم القياسي في ع��دد المباريات
المتتالية من دون خسارة في دوري
الدرجة األول��ى عندما يستضيفون
لوريان وبالتالي مواصلة سيطرتهم
محليا ً وف��ي كافة المسابقات هذا
الموسم ال��ذي استهلوه بلقب كأس
األبطال على حساب ليون.
وحقق ب��اري��س س��ان جيرمان 7
انتصارات متتالية في الدوري و16
في مبارياتهم الـ 17األخيرة ولم يهدر
سوى  6نقاط فقط بعد تعادله ثالث
مرات ومندون أي هزيمة ،علما ً بأنه
الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى
اآلن في البطوالت األوروبية الخمس
الكبرى.
وخرج النادي الباريسي فائزا ً من
 29مباراة في جميع المسابقات هذا
الموسم وهو أمر لم يحققه أيضا ً أي
فريق في البطوالت الخمس الكبرى،
وحقق  13ف��وزا ً متتاليا ً في مختلف
المسابقات وهو رقم قياسي جديد في
تاريخ النادي.
كما بلغ المباراة النهائية لمسابقة
ك��أس الرابطة بتغلبه على تولوز
2صفر ف��ي دور األرب��ع��ة وض��ربموعدا مع ليل في  23نيسان المقبل،
وال��دور ثمن النهائي لمسابقة كأس
فرنسا حيث سيالقي ليون مطلع
الشهر المقبل.
واأله�����م ف���ي ك���ل ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج
اإليجابية واألرقام القياسية أن نادي
العاصمة يستعد للمواجهة النارية
ض��د تشلسي اإلنكليزي ف��ي ال��دور
ثمن النهائي والمقررة في  16شباط
الحالي ذهابا ً في بارك دي برانس،
و 9آذار المقبل على ملعب ستامفورد
بريدج في لندن.
ول��ن يجد الفريق الباريسي أي
صعوبة ف��ي تخطي عقبة لوريان
خصوصا ً وأنه استعاد قائد جوقته

ال��دول��ي اإلي��ط��ال��ي م��ارك��و فيراتي
ومواطنه تياغو موتا اللذين غابا في
اآلون��ة األخيرة بسبب اإلصابة ،كما
أن هدافه وعمالقه الدولي السويدي
زالت����ان اب��راه��ي��م��وف��ي��ت��ش ي��واص��ل
هوايته التهديفية إذ كان حاسما ً أمام
سانت اتيان وسجل ثنائية الفوز.
في المقابل ،يعاني ل��وري��ان في
وس��ط الترتيب وه��و حقق السبت
ف���وزه األول ف��ي م��ب��اري��ات��ه الست
األخ��ي��رة وك��ان على حساب ضيفه
ري��ن��س 2-صفر ،وب��ال��ت��ال��ي ف��إن
مهمته لن تكون سهلة أبدا ً أمام فريق
العاصمة.
وتفتتح المرحلة اليوم بلقاءي
موناكو الثاني مع باستيا الثالث
عشر ،ومونبلييه السابع عشر مع
مرسيليا العاشر .ويسعى موناكو
إلى مصالحة جماهيره بعد الخسارة
المذلة أمام انجيه صفر -3السبت،
علما ً بأنه مهدد بالتخلي عن الوصافة
في حال خسارة جديدة وفوز انجيه،
ال��ث��ال��ث ب��ف��ارق نقطتين ع��ن فريق
اإلم��ارة ،على مضيفه رينس الثامن
عشر .من جهته ،سيحاول مرسيليا
تعويض سقوطه ف��ي ف��خ التعادل
على أرضه أمام ضيفه ليل  1-1يوم
الجمعة الماضي في افتتاح المرحلة
الثالثة والعشرين.
ويواجه مرسيليا صعوبة كبيرة
في تحقيق االنتصارات على أرضه
حيث اكتفى بفوزين فقط ف��ي 12
م��ب��اراة على ملعب ف��ي��ل��ودروم هذا
ال��م��وس��م (س��ق��ط ف��ي ف��خ ال��ت��ع��ادل
 7م���رات وخ��س��ر  3م���رات) ،عكس
لقاءاته خارج القواعد حيث حقق 5
انتصارات.
وتبرز أيضا ً مباراة القمة بين ليون
الحادي عشر وبوردو السابع.
وف���ي ب��اق��ي ال��م��ب��اري��ات ،يلعب
األربعاء أيضا ً ليل الخامس عشر مع
كان الخامس ،وغانغان الرابع عشر
م��ع ت��روا العشرين األخ��ي��ر ،ونيس
الرابع مع تولوز التاسع عشر قبل
األخير ،ونانت التاسع مع غازيليك
أجاكسيو السادس عشر.

الدوري اإلنكليزي

س��ت��ك��ون ق����درات ليستر سيتي
مفاجأة الموسم ومتصدر ال��دوري
ّ
المحك عندما
اإلنكليزي الممتاز على
يستهل سلسلة من ث�لاث مباريات
صعبة ض��د ليفربول ف��ي المرحلة
 24قبل أن يواجه مانشستر سيتي
وآرسنال على التوالي.

وت��وق��ع م��ع��ظ��م ال��ن�� ّق��اد ت��راج��ع
مستوى ليستر سيتي بقيادة مدربه
المخضرم اإليطالي كالوديو رانييري
ونجميه جيمي فاردي متصدر ترتيب
الهدافين والدولي الجزائري رياض
محرز في القسم الثاني من الدوري
لكن ذلك لم يحصل ألن الفريق ارتقى
م��ن ال��م��رك��ز ال��ث��ال��ث إل��ى األول في
األسبوعين األخيرين مستغالً تعادل
مانشستر سيتي مع وست هام 2-2
وس��ق��وط آرس��ن��ال على أرض��ه أم��ام
جاره تشيلسي صفر.1 -
وما يعزز من مهمة ليستر سيتي
في تحقيق إنجاز غير مسبوق هو أنه
خرج من مسابقتي الكأس المحليتين
ويستطيع بالتالي تركيز جهوده
على ال��دوري المحلي فقط ،في حين
ي��ح��ارب سيتي على أرب��ع جبهات
وآرسنال على ثالث جبهات.
وق��ال م��داف��ع الفريق كريستيان
فوكس« :لدينا ثالث مباريات أمام
فرق كبيرة وهي في غاية األهمية».
وأضاف« :نريد الفوز على ليفربول،
كما أن الخسارة أمام آرسنال 5-2
ذه��اب�ا ً كانت أس��وأ م��ب��اراة لعبناها
وبالتالي نريد الثأر» .وتابع« :لن
تكون المواجهة مع آرسنال حاسمة
لتحديد هوية الفائز باللقب .على أي
حال نحن اآلن نستمتع بالفترة التي
نعيشها ونريد مواصلة االنتصارات
وبذل قصارى جهودنا».
ويأمل رانييري في إشراك التشكيلة
ذاتها التي تغلبت على ستوك سيتي
بثالثية نظيفة األسبوع الماضي.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل ،ي��ح��ل مانشستر
سيتي ضيفا ً على سندرالند الجريح
الذي يحاول تحاشي الهبوط .وقدم
السيتيزين عروضا ً قوية في اآلونة
األخيرة كان آخرها ف��وزه العريض
خ����ارج ملعبه ع��ل��ى اس��ت��ون فيال
برباعية نظيفة في مسابقة الكأس
في مباراة أراح فيها مدربه التشيلي
مانويل بيليغريني أبرز العبيه وعلى
رأسهم هدافه األرجنتيني سيرخيو
أغويرو .ويسعى آرسنال للثأر من
ساوثمبتون الذي ألحق به خسارة
قاسية ذهابا ً قوامها 4-صفر في 26
كانون األول الماضي.
وس��ي��ع��ت��م��د ال��م��دف��ع��ج��ي��ة على
المهاجم الدولي التشيلي آليكسيس
سانشيز العائد إل��ى المالعب بعد
إص��اب��ة أبعدته أكثر م��ن شهر وقد
سجل هدفا ً في مرمى بيرنلي ليقود
فريقه إلى الفوز  1-2وبلوغ الدور
الخامس من مسابقة كأس إنكلترا.

ويلتقي مانشستر يونايتد على
ملعبه أولدترافورد مع ستوك سيتي
وال ب��دي��ل ل��ه ع��ن ال��ف��وز إذا م��ا أراد
احتالل أحد المراكز االربعة المؤهلة
ال��ى دوري اب��ط��ال اوروب���ا الموسم
المقبل.
وك����ان م��ان��ش��س��ت��ر س��ق��ط على
ملعبه أم��ام ساوثمبتون األسبوع
الماضي فزادت الضغوط على مدربه
الهولندي لويس فان غال لكنه اجتاز
م��ط��ب ال��ك��أس ف��ي م��واج��ه��ة درب��ي
كاونتي وخرج فائزا ً عليه  1-3في
مباراة سجل فيها مهاجمه المخضرم
واين روني سادس هدف له في آخر
ست مباريات خاضها.
وف��ي المباريات األخ���رى ،يلتقي
نوريتش سيتي مع توتنهام ،ووست
ه��ام م��ع اس��ت��ون ف��ي�لا ،وكريستال
ب�����االس م���ع ب���ورن���م���وث ،ووس���ت
ب��روم��ي��ت��ش ال��ب��ي��ون م��ع سوانسي
سيتي ،واي��ف��رت��ون م��ع نيوكاسل،
وواتفورد مع تشلسي.

الدوري اإليطالي

سيكون نابولي المتصدر أم��ام
مهمة صعبة ف��ي العاصمة عندما
يحل ضيفا ً على التسيو ،فيما سيكون
يوفنتوس بطل ال��م��واس��م األربعة
األخيرة مرشحا ً لمواصلة انتفاضته
عندما يستضيف جنوى في المرحلة
ال��ث��ال��ث��ة وال��ع��ش��ري��ن م��ن ال���دوري
اإليطالي لكرة القدم.
على الملعب األولمبي في روما،
يبحث نابولي ال��ذي حقق أول من
أم��س األح���د على ح��س��اب إمبولي
( )1-5فوزه السادس على التوالي
ل��ل��م��رة األول�����ى م��ن��ذ  ،1988عن
المحافظة على فارق النقطتين الذي
يفصله عن مالحقه يوفنتوس من
خالل تجديد الفوز على التسيو الذي
مني ذهابا ً على ملعب «سان باولو»
بهزيمة مذلة صفر.-5
وم��ن المؤكد أن نابولي ال يريد
التفريط بأي نقطة من أجل المحافظة
على حلمه ب��إح��راز لقبه األول منذ
 1990وهو يعول على تألق هدافه
األرجنتيني غونزالو هيغوايين الذي
رف��ع رصيده إل��ى  22هدفا ً في 22
مباراة وعزز حظوظه بالوصول إلى
الرقم القياسي من حيث عدد األهداف
في موسم واح��د (بوجود  20فريقا ً
في الدوري) وهو  35هدفا ً والمسجل
باسم مهاجم ميالن السويدي غونار
نورداهل عام .1950
ومع بقاء  16مرحلة على نهاية

الموسم ،تبدو حظوظ هيغوايين
ال��ذي استبدل في مباراة األح��د بعد
سقوطه بقوة على أرضية الملعب
إثر صراع هوائي ،قائمة في الوصول
إلى رقم نورداهل لكن عليه المحافظة
على المستوى الذي يقدمه حاليا ً كما
حال فريقه.
ويدرك مدرب نابولي ماوريتسيو
ساري أنه من الصعب على أي فريق
المحافظة على نفس المستوى طيلة
الموسم وه��و أك��د ذل��ك بعد مباراة
إمبولي ،قائالً« :نحن نلعب بشكل
جيد ونحن في موقع جيد لكني لست
متأكدا ً أنه باستطاعتنا المحافظة
على هذا األمر حتى نهاية الموسم».
ويعلم س���اري ج��ي��دا ً أن الفريق
ال���ذي ي��ن��اف��س��ه ع��ل��ى ال��ل��ق��ب ليس
بالخصم العادي بل إنه يوفنتوس
بطل المواسم األربعة األخيرة الذي
حقق األح��د انتصاره الثاني عشر
على التوالي (ع��ادل رقمه القياسي
الشخصي) وجاء على حساب مضيفه
كييفو برباعية نظيفة ،بينها ثنائية
لإلسباني ألفارو موراتا الذي استعاد
حسه التهديفي بتسجيله أربعة
أه���داف ف��ي المباراتين األخيرتين
بعدما قاد أيضا ً «السيدة العجوز»
إلى الفوز على إنتر 3-صفر األربعاء
في ذه��اب ال��دور نصف النهائي من
مسابقة الكأس.
وم����ن ال��م��ت��وق��ع أن ال ي��واج��ه
يوفنتوس صعوبة في تخطي عقبة
جنوى ،القابع في المركز السادس
ع��ش��ر ،وم���واص���ل���ة ض��غ��ط��ه على
نابولي بانتظار تعثر األخ��ي��ر من
أجل إزاحته عن الصدارة والزحف
نحو لقبه الخامس على التوالي لكن
مدربه ماسيميليانو أليغري ال يريد
المبالغة في تفاؤله وه��و أك��د بعد
الفوز على كييفو أن��ه «تبقى هناك
 16مباراة والكثير من النقاط على
المحك ،وبالتالي المنافسة ما زالت
في بدايتها».
وواصل في حديث لشبكة «سكاي
سبورت»« :من يخوض المباريات
هم الالعبون ،هم من يفوز بالمباريات
وأنا ال أقوم بشيء سوى مساعدتهم.
بالنسبة لي ،األرقام القياسية ال تهم،
فما الفائدة إذا فزت بعشرين مباراة
متتالية ولم تتوج باللقب».
ويبدو أن الصراع أصبح ثنائيا ً بين
نابولي ويوفنتوس ألن فيورنتينا
أصبح متخلفا ً بفارق  8نقاط عن
الصدارة بعد اكتفائه بالتعادل أمام
جنوى دون أهداف ،فيما أصبح إنتر
على بعد  9نقاط من الفريق الجنوبي
بعد هزيمته المذلة أمام جاره اللدود
م��ي�لان ص��ف��ر 3 -األح���د ف��ي ختام
المرحلة.
وم��ن المؤكد أن الخطأ سيكون
ممنوعا ً على فيورنتينا وإنتر عندما
يتواجهان األربعاء مع كاربي وكييفو
فيرونا على ال��ت��وال��ي ،واألم���ر ذات��ه
بالنسبة لروما المتخلف بفارق 12
نقطة عن المركز األول وال��ق��ادم من
انتصاره األول في ( 2016فاز على
فروزينوني  1-3مع ه��دف للوافد
الجديد ستيفان الشعراوي).
ويفتتح فريق المدرب لوتشيانو
سباليتي المرحلة الثالثة بمواجهة
مضيفه ساسوولو.
وف��ي المباريات األخ���رى ،يلعب
األرب��ع��اء فروزينوني مع بولونيا،
وإمبولي م��ع أودي��ن��ي��زي ،وفيرونا
م��ع أت��االن��ت��ا ،وباليرمو م��ع ميالن،
وسمبدوريا مع تورينو.

دوري كرة ال�سلة الأميركي للمحترفين

غولدن �ستايت يوا�صل انت�صاراته
واص��ل غولدن ستايت ووري��رز انتصاراته
بتغلبه على نيويورك نيكس  ،95-116فيما
ع���ادل ل��وس أنجليس ليكرز أط���ول سلسلة
هزائم في تاريخه بخسارته أمام نيو أورليانز
هورنتس  101-82أمس األحد في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين.
على ملعب «ماديسون غاردن» وأمام 19812
متفرجاً ،عانى غولدن ستايت للمباراة الثانية
على التوالي من أجل الخروج فائزا ً واحتاج
إلى مجهود مميز من كالي تومسون الذي سجل
 17من نقاطه الـ 34في الربع الثاني ما ساهم
في إيقاظ فريقه بعد أسوأ بداية مباراة له هذا
الموسم.
وك���ان ف��ري��ق ال��م��درب ستيف كير اكتفى
بتسجيل  17نقطة في الربع األخير من مباراته
السابقة أم���ام فيالدلفيا سفنتي سيكسرز
واحتاج إلى ثالثية من هاريسون بارنز في آخر
 0.2ثانية لكي يحسم المباراة لمصلحته ،ثم
تواصلت معاناته في بداية مباراته مع مضيفه
نيويورك بعدما اكتفى بتسجيل  18نقطة في
الربع األول.
لكنه استفاق في الربعين التاليين وسجل
فيهما  64نقطة مقابل  65نقطة لضيفه في ثالثة
أرباع ،وذلك بفضل تومسون ودرايموند غرين
الذي نجح في محاوالته التسع وأنهى اللقاء
وفي رصيده  20نقطة مع  10متابعات و10
تمريرات حاسمة ليحقق تاسع «تريبل دابل» له
هذا الموسم ويعادل إنجاز نجم الفريق السابق
ت��وم غ��وال ال��ذي حقق ه��ذا األم��ر خ�لال موسم
.1960-1959
وكان تومسون وغرين حاسمين تماما ً في
الفوز السابع على التوالي لفريقهما والرابع
واألربعين في  48مباراة ،خصوصا ً أن نجم
الفريق ستيفن كوري اكتفى بتسجيل  13نقطة
( 5محاوالت ناجحة فقط من أصل .)17
وفي الجهة المقابلة ،كان كارميلو أنتوني
األفضل بتسجيله  24نقطة مع  10متابعات
لكن ذلك لم يكن كافيا ً لتجنيب نيويورك هزيمته
الخامسة في آخ��ر ست مباريات والسابعة

والعشرين في  50مباراة.
وع��ل��ى ملعب «ستايبلس سنتر» وأم��ام
 18997متفرجاً ،تواصلت معاناة ممثل
كاليفورنيا اآلخر لوس أنجليس ليكرز بتلقيه
هزيمته العاشرة على التوالي وجاءت على يد
ضيفه تشارلوت هورنتس بنتيجة .101-82
وهذه المرة الثانية فقط في تاريخ ليكرز التي
يتلقى فيها هذا النادي األسطوري ،الفائز بلقب
ال��دوري  16م��رة 10 ،هزائم متتالية بعد عام
 ،1994مؤكدا ً بذلك انتهاء موسمه بعدد هزائم
أكثر من االنتصارات للعام الثالث على التوالي
وذلك للمرة األولى منذ .1961
ورغم تم ّكن نجم الفريق كوبي براينت الذي
يخوض موسمه األخير في الدوري ،من تخطي
حاجز العشرين نقطة ( 23في  23دقيقة) للمرة
األولى منذ السابع من كانون الثاني ،لم يتمكن
ليكرز من مجاراة فريق غاب عنه أربعة من أفضل
العبيه وتخلف أمامه طيلة المباراة ليتلقي في
نهاية المطاف هزيمته الحادية واألربعين مقابل

 9انتصارات فقط ما دفع جمهور «ستايبلس
سنتر» إلى توجيه صافرات االستهجان لالعبيه
الذي كان أفضلهم إلى جانب براينت ،جوردان
كالركسون بتسجيله  13نقطة.
وف��ي الجهة المقابلة ،ب��رز مارفين وليامز
ومايكل كيد-غيلكريست في صفوف هورنتس
ال���ذي نجح ف��ي  13ثالثية خ�لال ال��م��ب��اراة،
وذلك بعد أن سجل كل منهما  19نقطة مع 12
متابعة ليساهما بشكل أساسي في الفوز الثالث
والعشرين لفريقهما مقابل  25هزيمة حتى
اآلن.
وف��ي المباريات األخ��رى ،حقق ج��ار ليكرز
وغريمه لوس أنجليس كليبرز فوزا ً كبيرا ً على
ضيفه شيكاغو بولز  93-120رغ��م افتقاده
إلى أبرز نجومه باليك غريفين الذي يغيب عن
المالعب لمدة شهر بسبب كسر في يده اليمنى.
ويدين كليبرز بفوزه الرابع على التوالي
والثاني والثالثين في  48مباراة إلى العبي
االحتياط الذين واصلوا تأقلهم بتسجيلهم 184

نقطة في المباريات األربع األخيرة.
وت��ج��اوز ثالثة من العبي احتياط كليبرز
حاجز العشر نقاط وهم جمال كراوفورد ()26
وأوس��ت��ن ري��ف��رز ( )16ووي��س��ل��ي جونسون
( ،)11فيما برز من األساسيين دجاي دجاي
ريديك ( )21وكريس بول ( 19مع  7تمريرات
ح��اس��م��ة) ودي���ان���دري ج���وردن ( 17م��ع 20
متابعة و 4تمريرات حاسمة) في مباراة نجح
خالل صاحب األرض بـ 17تسديدة من خارج
القوس بينها  5لويسلي جونسون.
وفي الجهة المقابلة ،كان جيمي باتلر وديريك
روز األفضل في صفوف شيكاغو بعد أن سجل
األول  23نقطة والثاني  20مع  5متابعات و4
تمريرات حاسمة وأضاف اإلسباني باو غاسول
 15نقطة مع  14متابعة و 5تمريرات حاسمة
دون أن يجنب ذلك الضيوف هزيمتهم الرابعة
في آخر ست مباريات والحادية عشرة من 21
خاضوها خارج ملعبهم والعشرين بالمجمل
من أصل  46مباراة.
وحقق ميامي هيت فوزه الرابع على التوالي
للمرة األول��ى هذا الموسم وج��اء على حساب
أتالنتا هوكس  87-105بفضل جهود كريس
بوش ( 18نقطة مع  7متابعات) ودواين وايد
( 17م��ع  8تمريرات حاسمة) ول���وول دان��غ
( 17أيضاً) ،فيما وضع أورالن��دو ماجيك حدا ً
لمسلسل هزائمه المتتالية عند  8مباريات
بفوزه على بوسطن سلتيكس  114-119في
مباراة كان متخلفا ً خاللها بفارق  14نقطة.
كما فاز داالس مافريكس على فينيكس صنز
 78-91بفضل ديرون وليامز ( 27نقطة) الذي
عوض غياب النجم األلماني ديرك نوفيتسكي
ال��ذي خلد للراحة ك��ون فريقه ك��ان يخوض
مباراته الـ 18في غضون  30يوماً ،وبورتالند
ترايل باليزرز على مينيسوتا تيمبروولفز -96
 93بفضل داميان ليالرد وسي دجاي ماكولوم
( 21نقطة لكل منهما) اللذين ساهما بشكل
أساسي في الهزيمة الحادية عشرة على التوالي
للضيوف خارج قواعدهم.

اختلفت قراءات المتابعين لنتائج
ال��دور ربع النهائي لكأس لبنان في
كرة القدم ،فالبعض رأى فيها صورة
لما ستكون عليه مستويات الفرق
في إياب الدوري ،فيما قرأها البعض
اآلخ��ر من زاوي��ة الخصوصية التي
تميّز مباريات الكأس ،مفضالً عدم
المغاالة وانتظار انطالق دور اإلياب
للحكم على األداء.
فريقان أث���ارا ع�لام��ات استفهام
حول أدائهما ،هما الصفاء وشباب
ال��س��اح��ل ،فمتصدر ال���دوري سقط
بشك ٍل «دراماتيكي» أم��ام األنصار
 ،2-0ولقي الثاني هزيمة قاسية على
يد العهد  ،3-1والفريقان سبق لهما
وأن تخطيا خصميهما في ال��دوري،
األم��ر ال��ذي ط��رح سؤالين بديهين:
األول ،ه��و ه��ل ب��دأ ال��ع � ّد العكسي
لتراجع مستوى ال��ص��ف��اء ،بعدما
خطف األضواء في الدوري؟ والثاني
ه��و :ه��ل نفذ وق��ود شباب الساحل
بعدما لعب دور «الحصان األسود»
في ذهاب الدوري؟
ويؤخذ بعين االعتبار في مباراة
الصفاء مع األنصار ،األهمية التي كان
يوليها «األخضر» لمنافسات كأس
لبنان ،بوصفه مجاال ً رحبا ً لتعويض
إخفاقه ف��ي ال���دوري ،حيث أصبح
بحاجة إل��ى معجزة إلح��راز اللقب.
وم��ن هنا ج��اء األداء القوي لالعبي
األنصار الذين تحلوا ب��روح قتالية
عالية ،غ��اب��ت عنهم ف��ي مباريات
الدوري.
وم���ن ال��م��ؤك��د أن ال��م��دي��ر الفني
ل�لأن��ص��ار ج��م��ال ط��ه سيبني على
مباراة الصفاء ،لالنطالق في رحلة
استعادة الفريق لتوازنه ،وص��وال ً
إلى الظهور بصورة مش ّرفة في إياب
ال��دوري ،تختلف عن أداء فريقه في
الذهاب حيث ابتعد «األخضر» كثيرا ً

عن صورة الفريق المنافس ،فتراجع
إل��ى المركز ال��س��ادس ف��ي الترتيب
بنهاية هذا الدور.
أم��ا ال��س��اح��ل ،فتابع م��ع العهد
مسلسل عروضه المهزوزة ،والذي
بدأ بنهاية الذهاب حين مني بخسارة
مؤلمة على يد طرابلس  ،3-1األمر
ال��ذي أث��ار القلق في نفوس إداري��ي
وجماهير الفريق.
وال�لاف��ت ف��ي أداء «األزرق» هو
غياب هدافه النيجيري موسى كبيرو،
عن مستواه ،وعجزه عن فك الشيفرة
الدفاعية للعهد ،وذل��ك من دون أن
يلقى المساندة المطلوبة من زمالئه.
من جهته ،واص��ل العهد تصفية
حساباته م��ع منافسيه ،فثأر من
شباب الساحل بسهولة ،بعد أن
أب��ع��د النبي شيت ف��ي دور الستة
عشر ،بفوزه عليه بهدفين دون رد.
والفريقان هما الوحيدان اللذان فازا
عليه في ذهاب الدوري.
أم��ا ال��م��ؤس��ف ف��ي م��ب��اري��ات هذا
الدور ،فهو الشغب الذي رافق مباراة
األنصار مع الصفاء حيث تحول ملعب
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برج حمود وال��ش��وارع المحيطة به
إلى حلبات للمصارعة واالشتباكات
استعملت فيه ال��ع��ب��وات الفارغة
والحجارة ،علما ً أن المباراة لم تخل
منذ بدايتها من بعض اإلشكاالت في
المنصة الرئيسية ازدادت وبشك ٍل
ح��اد على خلفية مطالبة الصفاء
بركلة جزاء في الدقيقة  52فتالسن
بعض اإلداري��ي��ن والمشجعين ،ثم
عملت ال��ق��وى األم��ن��ي��ة ال��م��وج��ودة
على تطويقه وإبعاد المسببين بها،
لكن األم��ور ع��ادت وتأججت خارج
الملعب إذ تراشق مناصرو الفريقين
بالعبوات الفارغة والحجارة ما أسفر
عن جرح البعض بإصابات طفيفة.
وأع��ادت مباريات الكأس مجددا ً
إلى دائرة الضوء أزمة التحكيم ،بعد
تكرار األخطاء الفاضحة في بعض
المباريات ،األمر الذي يطرح ضرورة
إي��ج��اد ح��ل��ول شافية ونهائية من
االت��ح��اد ،حتى لو كانت االستعانة
ب��ح��ك��ام أج���ان���ب ،ف��س��م��ع��ة ال��ك��رة
اللبنانية وسالمة المباريات المقبلة
ّ
المحك.
أصبحا على

مي�سي يعتزم مقابلة الطفل الأفغاني

أم��ل ن��ج��م ب��رش��ل��ون��ة اإلس��ب��ان��ي
والمنتخب األرجنتيني ليونيل ميسي
لقاء طفل أفغاني أصبح مشهورا ً بين
ليلة وضحاها بعدما نشرت صورته
على مواقع التواصل االجتماعي وهو
يرتدي كيسا ً بالستيكيا ً كتب عليه
اسم أفضل العب في العالم ،وذلك
بحسب ما كشف االت��ح��اد المحلي
لكرة القدم أمس االثنين.
ويعشق الطفل األفغاني والمدعو
مرتضى أحمدي ،البالغ من العمر
 5أع���وام ،النجم األرجنتيني لكن
األوضاع المادية ال تسمح له بشراء
قميص العب برشلونة ما دفع شقيقه
األك��ب��ر ه��وم��اي��ون ( 15س��ن��ة) إلى
استخدام كيس بالستيكي من أجل
صناعة قميص بلوني األرجنتين
األزرق واألبيض وكتب على الخلف
اسم ميسي ثم نشر صورة مرتضى
وه��و ي��رت��دي القميص على موقع
ف��اي��س��ب��وك ف���ي م��ن��ت��ص��ف الشهر

الماضي.
وكشف وال��د ميسي ،خورخي،
لوكالة فرانس برس أن نجله على
ضجة
علم بهذه الصور التي أحدثت
ّ
ع��ل��ى ص��ف��ح��ات وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل
االجتماعي ويريد القيام «بشيء ما»
المشجع الصغير ،ثم
من أجل هذا
ّ
أعلن االتحاد األفغاني أمس االثنين
أن النجم األرجنتيني مصمم على
لقاء مرتضى في أق��رب وق��ت ممكن
من دون أن يحدد مكان وموعد هذا
اللقاء.
وق���ال المتحدث ب��اس��م االت��ح��اد
األفغاني سيد علي كاظمي لوكالة
«ف���ران���س ب�����رس»« :ك����ان ميسي
ع��ل��ى ات��ص��ال ب��االت��ح��اد م��ن أج��ل
تدبير لقاء مع الطفل .نحن نعمل
من أج��ل معرفة ما إذا ك��ان ميسي
سيأتي إلى أفغانستان أو سيسافر
الطفل إل��ى إسبانيا أم سيلتقيان
ف��ي ب��ل��د ث���ال���ث» .ول���م ي��ص��در أي

تعليق م��ن ب��رش��ل��ون��ة ح��ي��ال ه��ذا
الموضوع.
ومن المؤكد أن سفر ميسي إلى
أفغانستان مستبعد في ظل األوضاع
األمنية ،لكن السفارة اإلسبانية في
كابول أكدت أنها ستقوم بكل ما هو
ممكن من أجل تسهيل لقاء في بلد
أوروبي.
واعترف وال��د مرتضى ،المزارع
الفقير من والية جاغهوري في إقليم
غ��ازن��ي ،أن ليس لديه اإلمكانيات
ال��ت��ي تخوله ش���راء قميص مقلد،
مشيرا ً إلى أن مرتضى ال يملك سوى
كرة مثقوبة يلعب بها.
ونادرا ً ما تمارس الرياضة تحت
حكم طالبان ،وملعب كرة القدم في
كابول «اشتهر» كونه ك��ان ساحة
لإلعدام والرجم والبتر .وتعتبر كرة
القدم والكريكيت أكثر الرياضات
شعبية ف��ي ال��ب�لاد ال��ت��ي مزقتها
الحرب.

�سيتي يعلن تعاقده مع بيب غوارديوال
أعلن نادي مانشستر سيتي ثاني الدوري اإلنكليزي
لكرة القدم أمس االثنين أن مدربه الحالي التشيلي مانويل
بيليغريني سيترك منصبه الصيف المقبل ،مضيفا ً أن
اإلسباني بيب غوارديوال سيخلفه لمدة  3مواسم.
وقال النادي اإلنكليزي في بيان« :مانشستر سيتي
بإمكانه التأكيد أنه قام في األسابيع األخيرة بالبدء
وإن��ه��اء ال��م��ف��اوض��ات التعاقدية م��ع بيب غ��واردي��وال
ليصبح مدربا ً للنادي اعتبارا ً من موسم .»2017-2016
وأض���اف« :ال��ع��ق��د م��دت��ه  3أع���وام ،ه��ذه المفاوضات

ك��ان��ت إع���ادة فتح ب��اب ال��م��ف��اوض��ات ال��ت��ي ب��دأت عام
.»2012
وتابع« :احتراما ً لمانويل بيليغريني والالعبين ،يو ّد
النادي اإلعالن عن هذا القرار إلى العموم للتخلّص من
عبء غير ضروري من التكهّنات».
وأردف قائالً« :مانويل ،الذي يدعم بشك ٍل كامل قرار
النادي باإلعالن عن هذا الخبر ،يركز كليا ً على تحقيق
أهدافه للموسم الحالي ويحظى باحترام والتزام جميع
المسؤولين في النادي».

زيدان يعترف ب�صعوبة الإ�شراف على ريال مدريد
أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير
الفني لريال مدريد اإلسباني أن ما يقوم
ب��ه م��ع فريقه الجديد منذ أن تولى
مسؤوليته الفنية ليس بالشيء السهل
على اإلطالق.
وق��ال زي��دان عقب فوز ري��ال مدريد
6صفر على منافسه إسبانيول أولمن أمس األحد في ال��دوري اإلسباني:
«قدمنا مباراة جيدة للغاية واندمجنا
فيها بشكل جيد وهذا هو األهم ولكن ما
نقوم به ليس سهالً على اإلطالق».
وحقق ريال مدريد في مباراة أمس
ث��ال��ث نتائجه ال��ك��ب��رى ع��ل��ى ملعب
سانتياغو بيرنابيو منذ ق��دوم زيدان
وتوليه المسؤولية الفنية للفريق خلفا ً

لإلسباني رافاييل بينتيز.
وبتلك النتيجة ،حل ري��ال مدريد
خلف جاره أتلتيكو مدريد في ترتيب
الدوري اإلسباني بفارق نقطة واحدة
فقط وبفارق أربع نقاط عن برشلونة
المتصدر.
وف��ي معرض رده على س��ؤال عن
الكولومبي خاميس رودريغيز ،أشاد
زيدان بالمستوى الفني لالعب وبالعمل
الذي يقوم به «من دون الكرة».
وف����ي م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��ب��رت��غ��ال��ي
كريستيانو رونالدو ،الذي سجل ثالثة
أه��داف «هاتريك» في لقاء أم��س ،قال
زي���دان« :عندما ال يقوم كريستيانو
بتسجيل ثالثة أهداف فهذا يعني أنه

ليس جيدا ً ألننا تعودنا منه على هذا
األم��ر ،إنه يتمتع بطموح كبير للغاية
وقام بعمل هجومي ضخم اليوم».
وأوضح زيدان أن الالعب الروسي
دينيس تشيرشيف ق��د ي��غ��ادر ري��ال
م��دري��د ال��ي��وم االث��ن��ي��ن ،ف��ي آخ��ر أي��ام
فترة االنتقاالت الشتوية في القارة
األوروبية.
وتحدث زيدان عن الالعب الروسي
الذي تسبب في إقصاء ريال مدريد من
بطولة كأس ملك إسبانيا بداعي إشراك
الع��ب موقوف« :ال ي��زال هناك فرصة
لرحيل تشيرشيف ،إن��ه الع��ب جيد
ويعمل بشكل رائع ويحتاج للمشاركة،
أتمنى له األفضل».

