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لبنان يواجه ال�سعودية في ثانية مبارياته الآ�سيوية
العب �ضدكم»
�أراوغو لالعبيه« :واجهوا �سوء الحظ وك�أنه
ٌ

ت�ألق الثالثينيين
عندما يصل مهاجم إلى الثالثين من العمر،
يقول عنه البعض إنها بداية النهاية .بسبب
تراجع السرعة والطاقة وخ ّفة الحركة مقارنة
مع فترات سابقة في مسيرتهم ،يت ّم تفضيل
المهاجمين الشبان والسريعين على المتقدّمين
في السن ،على خلفية أن أفضل أيامهم قد م ّرت.
ولكن الحال ليس كذلك دوم��اً ،إذ يستمتع
بعضهم بالنضج ،إضافة إلى تصدّرهم ترتيب
الهدافين أو االستدعاء الدائم إلى المنتخبات
الوطنية ،في وقت وضعهم كثيرون على قائمة
االعتزال المرتقبة.
يُلقي م��وق��ع « »FIFA.comن��ظ��رة على
مخضرمين في مختلف أنحاء العالم ،أصبحوا
أفضل مع الوقت على غرار النبيذ الفاخر ،لتتأكد
وجهة النظر التي تقول إن األعمار ليست سوى
أرقام.

الثالثة ثابتة

ق��د ي��ك��ون أري��ت��ز أدوري����ز بعمر الخامسة
والثالثين ،لكن نظرة المهاجم اإلسباني الثاقبة
ال تظهر أي نوع من االستسالم .إذ يعيش نجم
أتلتيك بلباو ،المعروف بقوته ومهاراته في
الكرات الهوائية ،فترة تهديفية بعد تخطيه
الثالثين أفضل من كامل مسيرته سابقاً.
عاد أدوريز إلى فريقه الباسكي مرة ثالثة في
 2012وهي األفضل بالنسبة له .وبعد فشله
في ترك انطباعات جيدة في صغره ،عاد ابن
سان سيباستيان مرة ثانية إلى سان ماميس
في  ،2005لكنه بقي متواريا ً وراء ظل فرناندو
يورنتي.
لكن منذ بداية واليته الثالثة ،أصبح أدوريز
مصدر إزعاج كبير لمدافعي الليجا .بعد تحقيقه
أفضل رصيد له وتسجيل  26هدفا ً الموسم
الماضي ،تف ّوق على ميسي ونيمار في مختلف
ّ
ودك شباك برشلونة
المسابقات هذا الموسم،
أربع مرات في الكأس السوبر األسبانية.
وقال المدرب إرنستو فالفيردي عن أدوريز:
يتحسن
«نحن محظوظون لوجوده في فريقنا.
ّ
باستمرار مع م��رور ال��وق��ت .لديه ثقة كبيرة
في قدراته ،يو ّفر منافذ رائعة وهو بمثابة كنز
بالنسبة لنا».
مشوار أدوريز الرائع بدأ يثير تساؤالت حول
وجوب ض ّمه إلى المنتخب الوطني .وكان قد
حمل ألوان الروخا م ّرة يتيمة كبديل متأخر ضد
ليتوانيا في  ،2010وبقي المدرب فيسنتي ديل
بوسكي غامضا ً حول استدعائه في عام .2016
وق��ال ديل بوسكي في هذا الصدد« :عندما
سنقوم باستدعاء جديد ،سيأتي أدوري���ز أو
ال يأتي .في غضون ذلك كل شيء آخر مج ّرد
تكهنات .في آذار سيحصل استدعاء جديد،

فلننتظر ماذا سيحصل».

خدمة وطنية
في الخامسة والثالثين

في وقت لم يترجم أدوريز تألقه بعودة إلى
المنتخب الوطني بعمر الخامسة والثالثين ،كان
الوضع مختلفا ً بالنسبة إلى ريكاردو أوليفيرا.
عندما كان البرازيلي يحترف في اإلم��ارات
العربية المتحدة ،ك��ان��ت ف��ك��رة وج���وده مع
منتخب بالده خارج البحث .لكن مذ عاد إلى
سانتوس البرازيلي في كانون الثاني ،2015
عصف بق ّوة في الدوري وتصدّر ترتيب الهدافين
برصيد  20هدف ،وبفارق  6أهداف عن فاجنر
لوف ،صاحب المركز الثاني.
وقاده أداؤه المحلي المتوهّ ج إلى استدعاء
أ ّول إل��ى المنتخب بعد ثماني س��ن��وات وهو
في الخامسة والثالثين« :تو ّقفت عن التفكير
بالمنتخب البرازيلي بعد قدومي إلى الشرق
األوس��ط .وبعد ثماني سنوات ال يزال الشعور
هو نفسه .األمر عاطفي وال يتغيّر أبداً».
دافع مهاجم ميالن السابق عن ألوان البرازيل
وسجل هدفه األول في
ثالث مرات في ،2015
ّ
شباط  ،2005ضمن تصفيات ك��أس العالم

 FIFAضد فنزويال.
ولهذا الخصوص ،قال أوليفيرا« :من المهم أن
يساعد العبو الخبرة في أوقات مالئمة ويكيّفون
اإليقاع .أنا سعيد لحمل هذا القميص وتمثيل
وتسجل
بلدي مجدداً .أن تعود إلى السيليساو
ّ
هدفا ً هو أمر بالغ األهمية».

الحذاء الذهبي

لم يكن أوليفيرا الوحيد فوق الثالثين الذي
ضرب بقوة في دوري بالده الموسم الماضي،
فقد قام لوكا طوني وألكسندر ماير بمهمة مماثلة
في إيطاليا وألمانيا توالياً.
بعد تركه بايرن ميونيخ في  ،2010لعب
طوني في جنوى ،يوفنتوس ،النصر وفيورنتينا،
ولم ينجح في تخطي عقبة الـ 10أهداف .وفي
وقت بدت مسيرته تقترب من نهايتها ،انض ّم
المهاجم الفارع الطول إلى فيرونا في ،2013
حب مع المدينة المشهورة
حيث عاش قصة ّ
بقصة روميو وجولييت ،وأع��اد إل��ى األذه��ان
قدراته التهديفية.
وأنهى ابن الثامنة والثالثين موسم -2014
 2015متساويا ً في صدارة ترتيب الهدافين،
وذلك بعد تسع سنوات من تحقيق اللقب ذاته
مع فيورنتينا ،حيث تقاسم كابوكانونييري مع

م��اورو إيكاردي مهاجم اإلنتر وال��ذي يصغره
بـ 16سن ًة.
وقال طوني إنه سينتظر حتى نهاية الموسم
الحالي عندما سيبلغ التاسعة والثالثين
التخاذ قرار إنهاء مسيرته من عدمها« :سيأتي
يوم أعتزل فيه اللعب .سنرى كيف سأكون في
حزيرن جسديا ً وذهنياً .في هذا الوقت أفكر فقط
في اللعب».
ال تقتصر نهضة الالعبين المخضرمين
على إيطاليا فقط ،وألكسندر ماير خير دليل أن
سجل قائد
األمر ذاته يحدث في ألمانيا .حيث ّ
آينتراخت فرانكفورت ،البالغ من العمر  33سنة،
 19هدفا ً في البوندسليجا الموسم الماضي،
متفوقا ً على روبت ليفاندوفسكي وآريين روبن.
أحد أسباب استمرار نجاعة ماير الهجومية
برغم تقدّم العمر كان ممارسته اللعبة منذ وقت
طويل .إذ ق��ال ماير في ه��ذا الصدد« :أم��ارس
اللعبة منذ طفولتي .يقتصر األم��ر على إتقان
أبسط األشياء .تنفيذ فيدرر لكراته األمامية
مستمرة برغم أنها مثالية».
في وقت يلفت الشبان األنظار ،يؤ ّكد أمثال
أدوري��ز ،أوليفيرا ،طوني وماير أن هناك حياة
بعد الثالثين.

�صعود ّ
متوقع لبر�شلونة �إلى نهائي ك�أ�س �إ�سبانيا...
وبايرن ّ
يدك �شباك بوخوم بثالثية نظيفة
دف����ع ل���وي���س إن���ري���ك���ي م���درب
برشلونة ح��ام��ل اللقب بتشكيلة
احتياطية بالكامل وتأهل إلى نهائي
ك��أس إسبانيا لكرة ال��ق��دم ،برغم
تعادله مع مضيفه فالنسيا  1-1في
إياب نصف النهائي األربعاء وذلك
لفوزه الساحق ذهابا ً 7-صفر.
على ملعب «ميستايا» وأم��ام
مدرجات شبه خالية من جماهير
«ال��خ��ف��اف��ي��ش» ،غ��اب األرجنتيني
ليونيل ميسي واألوروغ���وي���ان���ي
لويس س��واري��ز والبرازيلي نيمار
وإينيستا وسيرجيو بوسكيتس
وغيرهم عن تشكيلة برشلونة ،نظرا ً
للفارق الكبير في مباراة الذهاب.
وف����ض��ل�اً ع����ن ت���أه���ل ال��ف��ري��ق
الكاتالوني إلى المباراة النهائية،
فقد حطم الرقم القياسي الذي حققه
ف��ي عهد م��درب��ه السابق جوسيب
غوارديوال في موسم ،2011-2010
ح��ي��ث ل��م ي��خ��س��ر ف��ي  28م��ب��اراة
متتالية ،فرفع رصيده الجديد إلى
 29مباراة من دون خسارة.
وبمواجهة تشكيلة ضمت أمثال
منير ال��ح��دادي وسيرجي سامبر
وس��ان��درو راميريز ،أنهى فالنسيا
الشوط األول متقدما ً بهدف مهاجمه
ألفارو نيغريدو (.)39
وهذا الهدف السادس لنيغريدو
في آخر  10مباريات.
وع����ادل ب��رش��ل��ون��ة ق��ب��ل نهاية
ال��م��ب��اراة ع��ن ط��ري��ق ب��دي��ل��ه الع��ب
الوسط الكاميروني ويلفريد كابتوم
( 19سنة) عندما تابع عرضية
كامارا بسهولة أمام المرمى (،)84
ليحرم م��درب فالنسيا اإلنكليزي
غاري نيفيل من تحقيق فوز ينعشه
في بداية مشواره السلبي مع الفريق
األبيض.
ويطمح برشلونة إلى تكرار إنجاز
الموسم الماضي حين أحرز خماسية
ن���ادرة (ال����دوري وال��ك��أس ودوري
أب��ط��ال اوروب����ا وال��ك��أس السوبر

األوروبية وكأس العالم لألندية).
وأراح انريكي تشكيلته األساسية
حفاظا ً على نجومه لمواجهة آرسنال
اإلن��ك��ل��ي��زي ف��ي ذه���اب ثمن نهائي
دوري أبطال أوروب��ا في  23شباط
الحالي.
ويلعب الخميس سلتا فيغو مع
إشبيلية بعد ف��وز األخير 4-صفر
ذهاباً.
ويحتاج سلتا فيغو إلى معجزة
من أجل بلوغ النهائي ألول مرة منذ
.2001

كأس ألمانيا

حقق بايرن ميونيخ ،حامل اللقب،
األه��م وبلغ نصف نهائي مسابقة
كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على
مضيفه بوخوم من الدرجة الثانية
3صفر األربعاء في ربع النهائي.ويبحث بايرن عن مواصلة حلم

إحراز الثالثية في موسمه األخير مع
مدربه اإلسباني جوسيب غوارديوال،
الذي قرر االنتقال الصيف المقبل إلى
الدوري اإلنكليزي من أجل االشراف
على مانشستر سيتي ،وه��و يريد
بالتالي ت��ودي��ع ال��ن��ادي البافاري
ب��إح��راز ثالثية ال����دوري وال��ك��أس
ومسابقة دوري أبطال أوروبا.
ونجح بايرن في تخطي استحقاق
ال��ك��أس ،إذ يستعد لمواجهة 23
الشهر الحالي حيث سيحل ضيفا ً
على يوفنتوس اإليطالي في الدور
الثاني م��ن مسابقة دوري أبطال
أوروب���ا ،خصوصا ً أن المباراتين
اللتين تفصالنه عن هذه االستحقاق
سهلتين نسبيا ً ألن���ه سيتواجه
م��ع أوغ��س��ب��ورغ ودارم��ش��ت��ات في
المرحلتين المقبلتين من الدوري.
وأح��رز ال��ن��ادي البافاري اللقب
 17مرة (رقم قياسي) من أصل 20

م��ب��اراة نهائية حتى اآلن ،وح��رم
بوخوم من تحقيق فوزه األول عليه
منذ  14شباط  2004حين تغلب
عليه 1-صفر في الدوري المحلي.
ع���ل���ى م��ل��ع��ب «ري���ف���ي���ر ب����اور
شتاديون» ،افتتح بايرن التسجيل
بتسديدة زاحفة لهدافه البولندي
روبت ليفاندوفسكي بعد تمريرة من
المهاجم توماس مولر (.)38
وك���ان ب��اي��رن ق��ري��ب�ا ً م��ن تعزيز
النتيجة قبل انتهاء الشوط األول،
عندما حصل على ركلة ج��زاء إثر
عرقلة على الهولندي أرين روبن من
التشيكي يان سيمونيك طرد على
إثرها األخير ،لكن الحارس مانويل
ريمان صد الركلة ببراعة (.)44
وم��ن تمريرة مميزة ف��ي العمق
ألرين روبن وصلت إلى توماس مولر
داخل المنطقة عكسها األخير ذكية
إلى اإلسباني تياغو ألكانتارا الذي

سددها أرضية ارتدت من الدفاع إلى
الشباك هدفا ً ثانيا ً (.)61
وانفرد ليفاندوفسكي بالحارس
بعد تمريرة مقشرة من روب��ن إثر
خطأ دفاعي ،فسجل بسهولة هدفه
الشخصي الثاني والثالث لبايرن
(.)90
وض��رب بايرن موعدا ً في نصف
النهائي مع ضيفه فيردر بريمن الذي
أسقط باير ليفركوزن  1-3الثالثاء.
ويحتل بريمن المركز الثاني خلف
ب��اي��رن م��ن حيث ع��دد األل��ق��اب في
المسابقة ( 6آخرها عام .)2009
وبلغ هرتا برلين نصف النهائي
ألول مرة منذ  35سنة بفوزه الصعب
على مضيفه هايدنهايم (درج��ة
ثانية) .2-3
على ملعب «فويث أرينا» ،حسم
ه��رت��ا برلين م��واج��ه��ة هايدنهايم
بثالثية حملت توقيع البوسني وداد
إيبيسيفيتش ( 14و )21والياباني
جنكي هاراغوتشي ( ،)58مقابل
هدفين ألرن��ي فايك ( )10وم��ارك
شناتيرير ( 82من ركلة جزاء).
ويواجه اإليفواري سالومون كالو
مهاجم فريق هيرتا برلين االبتعاد
ع��ن المالعب لفترة طويلة ،عقب
تعرضه إلصابة بالغة في عضلة
الفخذ.
وك���ت���ب ه��ي��رت��ا ع��ل��ى ح��س��اب��ه
اإللكتروني الخاص بموقع التواصل
االجتماعي (تويتر) «يشتبه في
إص��اب��ة ك��ال��و ب��ت��م� ّزق ف��ي عضالت
فخذه األيمن».
ويلتقي هرتا برلين ف��ي نصف
ال��ن��ه��ائ��ي م���ع ض��ي��ف��ه ب��وروس��ي��ا
دورت��م��ون��د المتأهل على حساب
شتوتغارت .1-3
وي��ق��ام ن��ص��ف ال��ن��ه��ائ��ي ف��ي 19
و 20نيسان ،والمباراة النهائية في
 21أيار على الملعب األولمبي في
برلين.

غولدن �ستايت يحلق وليبرون يتف ّوق على كوبي
وب��ات رصيد غولدن ستايت في هذه المرحلة افضل بفوز
واح��د من حقبة شيكاغو بولز مع اسطورته مايكل ج��وردان
في موسم  ،1996-1995عندما حقق أفضل موسم في تاريخ
ال��دوري المنتظم ( ،)10-72وفيالدلفيا سفنتي سيكسرز في
.1967-1966
وألحق غولدن ستايت الخسارة التاسعة على التوالي
بفينيكس والخامسة عشرة في آخر  16مباراة.
وكالعادة قدم ستيفن كوري مباراة كبيرة مع  26نقطة و9
تمريرات حاسمة و 9متابعات في  30دقيقة بينها  5ثالثيات من
 10محاوالت.
وأضاف إلى الفائز كالي طومسون  24نقطة ،فيما كان ارتشي
غودوين أفضل مسجل لدى الخاسر مع  20نقطة.
وفي آخر مباراة في كليفالند ،سقط كوبي براينت مع فريقه
لوس أنجليس ليكرز أمام كافالييرز .120-111
وانتهى حوار العمالقين براينت وليبرون جيمس في مصلحة
األخير الذي سجل  29نقطة و 11تمريرة حاسمة و 7متابعات،

مقابل  17نقطة لبراينت ( 37سنة) الذي سيعتزل في نهاية
الموسم.
وسيلتقي الفريقان في  10آذار المقبل في لوس أنجليس ،في
مواجهة أخيرة بين «الملك جيمس» والـ»بالك مامبا».
ولم يلتق الالعبان المتوجان بذهبيتي األلعاب األولمبية في
 2008و ،2012في البالي أوف ،ويتفوق جيمس في المواجهات
المباشرة .6-15
ورفع جيمس رصيده الى  26188نقطة في الدوري ،ليحتل
المركز الخامس عشر في ترتيب المسجلين متخطيا ً بول بيرس،
فيما يحتل عمالق سان انطونيو تيم دنكان المركز الرابع عشر
مع  26307نقاط.
وكان كايري ايرفينغ أفضل مسجل في المباراة مع  35نقطة
و 7متابعات للفائز ،وأضاف العب االرتكاز تريستان طومسون
 15نقطة و 13متابعة ،فيما سجل لويس وليامس  28نقطة
للخاسر وأض��اف ج��وردان كالركسون  22نقطة و 7تمريرات
حاسمة.

وفي اورالن��دو عانى سان انطونيو سبيرز لتخطي اورالندو
ماجيك .96-98
وسجل كاوي ليونارد ( 29نقطة و 7متابعات) سلة الفوز
لسبيرز في الثانية األخيرة.
وغ��اب عن سبيرز موزعه الفرنسي طوني باركر إلراحته،
واألرجنتيني مانو جينوبيلي المبتعد لشهر بسبب اإلصابة.
وحقق سبيرز ثاني ترتيب الدوري فوزه الـ 45في  53مباراة.
وفي باقي المباريات ،فاز تشارلوت هورنتس على انديانا
بيسرز  ،95-117وساكرامنتو كينغز على فيالدلفيا سفنتي
سيكسرز  ،110-114وبوسطن سلتيكس على لوس انجليس
كليبرز  134-139بعد التمديد ،وممفيس غريزليز على بروكلين
نتس  ،90-109ودنفر ناغتس على ديترويت بيستونز -103
 ،92واتالنتا هوكس على شيكاغو بولز  ،90-113ومينيسوتا
تمبروولفز على تورونتو رابتورز  ،112-117ونيواورليانز
بيليكانز على يوتا جاز  ،96-100وبورتالند ترايل باليزرز على
هيوستن روكتس .103-116

ط��ل��ب م�����درب م��ن��ت��خ��ب ل��ب��ن��ان
اإلسباني باكو أراوغو من العبيه عدم
النظر إلى الخلف ونسيان المباراة
التي خرجوا منها متعادلين أمام
قيرغزستان ( )4-4األرب��ع��اء ،في
أول��ى مبارياتهم ضمن ك��أس آسيا
المقامة ف��ي العاصمة األوزب��ك��ي��ة
طشقند ،داعيا ً إياهم إل��ى مواصلة
تركيزهم على الهدف األسمى المتمثل
بتصدّر المجموعة األولى ،وذلك عبر
الفوز على السعودية ثم أوزبكستان
المضيفة.
وعشية مباراة «اللبناني» أمام
نظيره السعودي التي تقام اليوم
الجمعة الساعة  13.30بتوقيت
ب��ي��روت على ملعب «أوزبكستان
س��ت��ادي��وم» ،خ��اض «رج���ال األرز»
حصة تدريبية بعد ظهر اليوم تركزت
على التح ّرك السريع وتبديل المراكز،
إضاف ًة إلى الكرات الثابتة .كذلك ،كان
مخصصا ً
القسم األخير من التمارين
ّ
لالعبين الذين لم يشاركوا في مباراة
أمس وللحارسين البديلين ،وذلك
لرفع مسنوب حضورهم البدني قبل
لقاء اليوم.
وقبل التد ّرب تحدث أراوغ��و إلى
العبيه معتبرا ً أن ما حذر منه سابقا ً
حصل «و ُي��ف��ت��رض أن يكون درس �ا ً
لنا .لقد قلت دائما ً إنه في الفوتسال
عندما تفقد تركيزك لثانية واح��دة
يكون العقاب قاسياً ،وهذا ما حصل
تماما ً في مباراتنا أمام قيرغزستان».
وتابع« :لكن عليكم نسيان النتيجة

األخ��ي��رة واإلب��ق��اء على معنوياتكم
ع��ال��ي��ة واإلي���م���ان ب��ق��درات��ك��م التي
أثبتموها دائماً ،لكن عليكم الحذر إذ
يمكنكم الفوز على أي منتخب وفي
نفس الوقت قد تخسرون أم��ام أي
أح��د في ح��ال لم تقدّموا مستواكم
الحقيقي».
وإذ ع��م��ل أراوغ�����و وال��ج��ه��ازي��ن
الفني واإلداري على رفع معنويات
الالعبين وإب��ع��اد الضغوط عنهم
بعدما أصيبوا بخيب ٍة كبيرة عقب
المباراة األولى ،أص ّر اإلسباني على
أنه ال يمكن تحميل المسؤولية إلى
العب دون اآلخر في أي نتيجة غير
ٍ
مرضية «ألن هناك ظ��روف�ا ً محددة
تؤدي في نهاية المطاف إلى ما هو
غير منتظر» .واختتم« :لقد قمتم
بواجباتكم والبعض أخ��ط��أ ،لكن
الحظ أي��ض�ا ً لعب دوره لمصلحة
خصمكم ،وقد حان الوقت لمواجهته
وكأنه العبا ً ضدكم ،وذلك ابتدا ًء من
المباراة أمام السعودية».
وغ���اب ع��ن ت��دري��ب ال��ي��وم علي
الحمصي بسبب ور ٍم ف��ي كاحل
قدمه اليمنى إثر ضربة تع ّرض لها
في م��ب��اراة أم��س ،بينما لم يشارك
فيها حسن زي��ت��ون بسبب أوج��اع
في الفخذ األيسر ،في وقتٍ لم يكمل
فيه كريم أب��و زي��د الحصة بسبب
شعوره بأوجاع طفيفة في الركبة
اليمنى التي كان قد خضع لعملية
جراحية فيها أخيراً .لكن ال يفترض
أن تبعد ه��ذه اإلص��اب��ات الالعبين

الثالثة عن مواجهة السعودية وهم
لعالج مكثف مع
الذين يخضعون
ٍ
المعالج الفيزيائي ف��ي المنتخب
ملحم شمص.
م���ن ج��ه��ت��ه ،ت�����د ّرب المنتخب
السعودي مباشرة بعد نهاية تدريب
«األح��م��ر» ،حيث ب��دا االرت��ي��اح على
العبيه إث��ر العرض األكثر من جيّد
ال��ذي قدّموه أم��ام أوزبكستان رغم
خسارتهم  .5-2لكن ال��واض��ح أن
وتحسن
«األخضر» فاجأ المتابعين
ّ
بشك ٍل سريع وكبير منذ تصفيات
منطقة غرب آسيا التي شهدت سقوطه
أمام لبنان  5-2في  3تشرين األول
الماضي في ماليزيا .وتبدو واضحة
ب��ص��م��ات م���درب منتخب بلجيكا
سابقا ً إي��ف هيريمانس على أداء
السعوديين ،وهو الذي التحق بهم
سريعا ً بعد فشل المفاوضات عشية
ان��ط�لاق ك��أس آس��ي��ا م��ع اإلسباني
ل��وي��س فونسيكا ل�لإش��راف على
المنتخب بسبب مغاالته في المطالب
المالية .لكن األكيد أن هيريمانس
نقل السعوديين إلى مرحلة أخرى
مستفيدا ً من العبين مهاريين أمثال
الخطير محمد العسيري .وهذا األمر
سيجعل منتخب لبنان ح��ذرا ً أكثر
من أي وقتٍ مضى ويعيد حساباته
للقاء ،علما ً أن أراوغ���و عمل على
اختيار لقطات من لقاء السعودية
وأوزبكستان سيعمل على توضيحها
لالعبين في جلسة الفيديو اليوم قبل
المباراة.

الأن�صار ي�سعى �إلى عودة مناف�سته على لقب الدوري
ي��واص��ل فريق األن��ص��ار اس��ت��ع��دادات��ه الن��ط�لاق إي��اب
الدوري اللبناني لكرة القدم ،في  19شباط الحالي ،حيث
سيخوض مباراته األول��ى في هذا ال��دور أم��ام طرابلس،
بأقوى مواجهات الجولة الثانية عشرة.
ويتطلع األنصار إلى استعادة دوره كمنافس على لقب
ال��دوري ،بعدما تراجع ترتيبه إلى المركز السادس مع
نهاية ال��دور األول إذ عانى كثي ًرا في مواجهات مع فرق
الصدارة حيث خسر مع الصفاء ( )3 – 1ومع النجمة
والعهد بنفس النتيجة (صفر –  )1وتعادل مع شباب
الساحل (.)1 – 1
وع��زز األن��ص��ار صفوفه بصانع ألعابه «ال��ق��دي��م -
الجديد» البرازيلي باولو فيتور ماتوس ،الذي سبق وأن
دافع عن ألوانه الموسم الماضي .وحل ماتوس في صفوف
«األخضر» بدال ً من العب الوسط الغاني مايكل أوكوفو
المصاب.
ويراهن األنصار على ماتوس لتفعيل أداء هجوم األنصار

الذي كان أضعف خطوط فرق الصدارة بتسجيله  17هدفا،
بينها عشرة لمتصدر ترتيب الهدافين األرجنتيني لوكاس
جاالن ،علما ً أن الصفاء المتصدر سجل  24هدفاً ،مقابل 23
للعهد و 21للساحل و 22للنبي شيت.
ويعول األنصار أيضا ً على الشحنة المعنوية التي
اكتسبها العبوه في مسابقة كأس لبنان حيث تأهلوا إلى
الدور نصف النهائي ،بفوزهم على الصفاء متصدر الدوري
بهدفين من دون رد.
وخاض األنصار عددا ً من المباريات الودية ،فتعادل
السبت الماضي مع «النبي شيت» خامس ترتيب الدوري
 ،1 – 1على ملعبه ،في مباراة لم تكتمل بسبب الطقس
الماطر والعاصف ،وسجل هدف األنصار ابراهيم سويدان
من ركلة جزاء.
وفي مباراة ودية أخرى ،فاز األنصار األربعاء على فريق
األخاء األهلي عاليه على ملعبه ،بثالثية نظيفة ،سجلها
غاالن وأنس أبو صالح وحسن شعيتو.

مغربي :ت� ُّأه ُلنا �أكد ا�ستحقاقنا لك�أ�س لبنان
ت��رك ت��أه��ل ف��ري��ق ط��راب��ل��س إلى
دور المجموعات في ك��أس االتحاد
اآلسيوي ،أص��دا ًء طيبة في عاصمة
ال��ش��م��ال ،ب��ع��د أن اح��ت��ش��د اآلالف
أول م���ن أم����س ،ل��م��س��ان��دة ح��ام��ل
ك��أس لبنان وتشجيعه أم��ام آالي
القيرغيزيستاني ،في عرس كروي
أهدى خالله ممثل المدينة جمهوره
ف���وزا ً ثمينا ً ف��ي مشاركته القارية
األولى.
وقال العب وسط الفريق الدولي
أحمد مغربي ،إن «ت��أه��ل طرابلس
لدور المجموعات في كأس االتحاد
اآلسيوي أكد أحقية الفريق وجدارته
بلقب كأس لبنان».
وأض��اف مغربي« :كانت مباراة
صعبة أمام فريق اعتقدنا أنه سهل،
لكنه فاجأنا بقوته ،وكان من الصعب

علينا أن نخذل خمسة آالف مشجع
احتشدوا لمؤازرتنا في ه��ذا اللقاء
التاريخي حيث كان فريقنا يخوض
اختباره القاري األول».
وأكد مغربي ،الذي قاد فريقه في
المباراة القارية ،تصميم العبي فريق
طرابلس على تحقيق نتيجة جيدة
في دور المجموعات ،خصوصا ً أن
المدرب الحالي نزار محروس يملك
خبرة واسعة في المسابقة اآلسيوية
حيث سبق له أن ق��اد فريق شباب
األردن إلى اللقب عام .2007
ولفت مغربي إل��ى أن «ال��م��درب
ال��ج��دي��د ن��ج��ح ف���ي ف���رض أج���واء
االنضباط والجديّة لدى الالعبين،
بفضل شخصيته القوية».
وعن مشاركته مع المنتخب في
المباراة األخيرة أمام البحرين ،قال:

«تلقينا هدفا ً مباغتاً ،وسعينا إلى
تعديل النتيجة ،لكن حاجة المدرب
رادولوفيتش إلج��راء تغييرات من
أجل اختبار الالعبين ،لم تساعدنا
في تعديل النتيجة ،علما ً أن الخسارة
تكون مفيدة في بعض االحيان إلعادة
ترتيب صفوف الفريق ومعالجة
أماكن الضعف فيه».
وأب���دى مغربي أمله ف��ي تحقيق
نتيجتين إيجابتين في المباراتين
األخيرتين من هذا الدور للتصفيات
المشتركة أم���ام ميانمار وك��وري��ا
الجنوبية ،على رغم صعوبة المهمة
أمام هذه األخيرة.
واختتم ق��ائ�لاً« :ينبغي الحفاظ
ع��ل��ى األم����ل ف��ي ك���رة ال���ق���دم ،فمن
دون ال��ط��م��وح ال يمكن تحقيق أي
شيء».

هازارد يرف�ض عر�ض �سان جيرمان
لعيون ريال مدريد
كشفت تقارير صحافية أن إيدين هازارد ،نجم فريق
تشيلسي ،حامل لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم ،ب��دأ يحدد مستقبله وال��ذي يبدو أن��ه سيكون
بعيدا ً عن ملعب ستامفورد بريدج ،النجم البلجيكي
ارتبط كثيرا ً في اآلون��ة األخيرة بفريق ري��ال مدريد
اإلسباني خصوصا ً منذ أن أصبح قدوته زيدان مدربا ً
للفريق.
ووفقا ً لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فإن
هازارد رفض عرضا ً من باريس سان جيرمان ،متصدر
ال��دوري الفرنسي ،بحيث أن هدفه األول هو التوقيع
مع ريال مدريد وليس العودة إلى ال��دوري الفرنسي
والذي تألق فيه رفقة ليل وتم اختياره كأفضل العب في
الليغ .1

ول��م ي��خ� ِ
�ف ب��اري��س س��ان جيرمان بقيادة م��درب
لوران بالن رغبتهم في التعاقد مع هازارد في المواسم
األخيرة ،والالعب بنفسه أكد أن النادي الباريسي حاول
ضمه ولكنه سعيد في البلوز.
ويثير ه��ازارد إعجاب الفرنسي زي��دان ،األخير كان
قد أوصى النادي الملكي بالتوقيع مع البلجيكي في
 ،2010ولكن آن��ذاك جوزيه مورينيو م��درب الفريق
رفض ذلك.
ويعاني هازارد هذا الموسم بتراجع كبير من مستواه
مع تشيلسي حيث في المباريات األخيرة وجد على
مقاعد البدالء رغم قدوم الهولندي جوس هيدينك ،النجم
البلجيكي يقدم أحد أسوأ مستوياته خصوصا ً أنه أحرز
هدف واحد في جميع المسابقات هذا الموسم.

