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رياضة

رياضة

كأس االتحاد اآلسيوي

دوري أبطال أوروبا

ّ
العهد أدى واجبه المحلي

مويس كين إلى األضواء في نصف موسم

ٓ
بطل لبنان يلتقي السويق ...اسيا لـ«الكبار»

علي زين الدين

سيلعب الجهاز الفني لنادي العهد
مباراته القارية بتشكيلة مكتملة
بـلــوغ ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي ملسابقة
ك ــأس االت ـح ــاد اآلس ـي ــوي لــم يـكــن أم ـرًا
ً
سهال فــي النسخة السابقة ،ولــم يعد
أسهل في النسخة الحالية أيضًا حتى
َ
ولــو لــم تـعــد األنــديــة الـعــراقـيــة تشارك
فـ ــي ب ـط ــول ــة فـ ـ ــرق «ال ـ ـصـ ــف ال ـث ــان ــي»
ٓ
ً
ف ــي اس ـ ـيـ ــا .بـ ـ ــدال م ــن ت ــأه ــل امل ـت ـصــدر
ووصيفه ،باتت الـفــرق تتصارع على
مركز أول في ثالث مجموعات ،واملقعد
ٍ
ال ــراب ــع ال ـ ــذي ي ـح ـصــل ع ـل ـيــه صــاحــب

اختبار جديد في الـ«تشامبيونز»
يستقبل نادي يوفنتوس
اليوم ( 22:00بتوقيت
بيروت) نادي أياكس
أمستردام الهولندي
في إياب ربع نهائي
دوري أبطال أوروبا .مباراة
الذهاب انتهت بالتعادل
اإليجابي بهدف لمثله.
في مباراة اليوم ربما
يشارك الشاب اإليطالي
مويس كين ،وسيكون
أمام اختبار التسجيل في
دوري األبطال ليؤكد على
ّ
المميزة
موهبته

دور
ضمن الجولة الرابعة من ٓ
المجموعات بكأس االتحاد االسيوي،
يلتقي العهد اليوم ( 18:30بتوقيت
بيروت) مع نادي السويق العماني في
المجموعة الثالثةٌ .
لقاء يسعى من خالله
العهد إلى تعزيز حظوظه بالتأهل إلى
ٓالدور نصف النهائي عن منطقة غرب
اسيا ،في حين يلتقي المالكية البحريني
المتصدر مع القادسية الكويتي الثالث

بعد ثــاث سـنــوات مــن ال ـيــوم ،أسماء
مـحـمــد ش ــور ،عـلــي س ــوي ــدان وجـمــال
ابـ ــراه ـ ـيـ ــم ،الـ ـت ــي ق ـ ّـدمـ ـه ــا ال ـع ـه ــد فــي
مـ ـب ــارات ــه األخ ـ ـيـ ــرة م ــع األن ـ ـصـ ــار فــي
ال ـب ـطــولــة امل ـح ـل ـيــة ،ل ــن ت ـك ــون أس ـم ـ ً
ـاء
ً
غــريـبــة عـلــى الـ ــدوري الـلـبـنــانــي .ربما
ق ــد ي ـل ـع ـبــون ب ــرف ـق ــة ب ــاق ــي ّزمــائ ـهــم
مــن فــريــق الـشـبــاب ،الــذيــن ُرف ـعــوا إلى
ال ـفــريــق األول ،أســاس ـيــن ف ــي معظم
املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب األجـ ــانـ ــب
ُ
باستدعائهم إلى
ويطالب الجمهور
ّ
املنتخب ،ويصبحون مــن املرشحني
ل ـجــوائــز أف ـضــل الــاع ـبــن .ه ـكــذا ق ـ ّـدم
ـرات
ال ـع ـه ــد ن ـج ــوم ــه ال ـش ـب ــاب ف ــي ف ـت ـ ٍ
سابقة ،وبــات ينافس فيهم على لقب
ك ـ ــأس االت ـ ـحـ ــاد اآلسـ ـ ـي ـ ــوي .ل ـك ــن ه ــذا
اللقب يحتاج إلى «الكبار» ،الالعبني
الـنـجــوم وامل ـخ ـضــرمــن .ه ــؤالء الــذيــن
غــاب معظمهم عن مواجهة األنصار،
ويعتمد املدرب باسم مرمر ومن خلفه
اإلدارة عليهم للظفر باللقب الـقــاري
األول للبنان.

حسن رمضان

يلعب العهد من أجل الفوز (عدنان الحاج علي)

أفضل مركز ثاني يكون لألوفر حظًا.
لــم ُيـخـفــق الـعـهــد بــالــوصــول إل ــى هــذا
الــدور في النسختني األخيرتني ،لكنه
الـيــوم مـهــدد بـعــدم تـصـ ّـدر مجموعته
إذا ل ــم يـنـجــح ب ــال ـف ــوز ع ـلــى الـســويــق
الـعـمــانــي ،فــاملــالـكـيــة الـبـحــريـنــي الــذي
ّ
يتصدر بفارق نقطتني ،قد يبتعد أكثر
ّ
تغلبه على القادسية الكويتي
إذا جدد ّ
مقابل تعثر «األصفر» ،ولهذا السبب،
غــاب معظم نـجــوم العهد عــن املـبــاراة
األخيرة أمــام األنصار مقابل مشاركة
الالعبني الشباب .نور منصور ،حسني
دقيق ،أحمد زريق ،ربيع عطايا ،هيثم
فــاعــور ،سمير أيــاس ،مــارتــن توشيف
ّ
ومحمد حيدر ،كلهم لم ُيستدعوا إلى
القائمة ،ولــو أن معلومات «األخـبــار»
ُ
تـشـيــر إل ــى أن اسـتـبـعــاد األخ ـيــر ليس
ب ـهــدف إراح ـت ــه كـمــا ُيـ ـت ــداول ،فـهــو لم
ٓ
يـ ـش ــارك ف ــي اخـ ـ ــر مـ ـب ــارات ــن أس ــاس ــا،
ومشكلته مــع الجهاز الفني .لكن هل
ك ــان الـعـهــد يـحـتــاج إل ــى إراح ــة جميع

هـ ـ ـ ــؤالء ال ـ ـن ـ ـجـ ــوم ،ويـ ـخـ ـس ــر س ـل ـس ـلــة
م ـبــاريــاتــه دون خ ـس ــارة ف ــي الـ ــدوري،
م ـ ـفـ ـ ّـرطـ ــا ب ــإمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـظـ ـف ــر بــال ـل ـقــب
لـلـمــوســم ال ـثــانــي دون أن يـخـســر أي
مباراة؟
ال َّ
شك أن مشاركة ثالثة العبني ضمن
الـتـشـكـيـلــة األس ــاس ـي ــة ل ـل ـفــريــق األول
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ف ــي ال ـب ـطــولــة املـحـلـيــة،
وأمــام األنصار ،كان خيارًا خاطئًا من
الجهاز الفني للعهد ،والنتيجة كانت
ٓ
خ ــروج أحــدهــم ،وربـمــا اخ ــر لــوال طلب
أح ـم ــد ال ـص ــال ــح ال ـت ـبــديــل وال ـخ ـس ــارة
بثالثة أهداف ،دون تهديد ّ
جد ٍّي ملرمى
ٍ
ٍ
األنـ ـص ــار ،م ــع ال ـع ـلــم أن ال ـع ـهــد أخـفــق
ـدف على
مــرة واح ــدة بـعــدم تسجيل هـ ٍ
األق ــل هــذا املــوســم .ربـمــا لــو بــدأ خليل
خـمـيــس إل ــى ج ــان ــب امل ــداف ــع ال ـس ــوري
ّ
لتغير شكل الدفاع ،ولو شارك يعقوبو
ً
ب ــدال مــن ســويــدان مـنــذ الـبــدايــة لتعزز
دور ال ــوس ــط ،ول ــو لـعــب حـســن الــزيــن
في مركزه وترك الجناح األيمن ملحمد

ق ـ ــدوح ل ــوص ــل «األص ـ ـفـ ــر» إلـ ــى مــرمــى
األنصار .هذا الثالثي كان على مقاعد
االحتياط ،فيما استبعد أياس ،الذي ال
يلعب دورًا أساسيًا مــع العهد ،ومعه
تــوش ـيــف ال ـعــائــد م ــن اإليـ ـق ــاف وال ــذي
يحتاج إلــى خــوض م ـبــارا ٍة على األقــل
ٓ
ق ـبــل امل ـش ــارك ــة االسـ ـي ــوي ــة ،لـكـنــه بـقـ َـي
خ ــارج الـتـشـكـيـلــة ل ـ ٌل ـم ـبــاراة الـخــامـســة
ٌ
تــوالـيــا .م ــدة طــويـلــة ملـهــاجـ ٍـم سـ ّـجــل 10
أهداف في الدوري.
ٍ
صـحـيـ ٌـح أن الـفــريــق ال ــذي يــريــد الظفر
بلقب كــأس االتـحــاد اآلسـيــوي يحتاج
إلى النجوم ،وهو ما سعى إليه العهد
دائمًا ،لكن هل مواجهة السويق ،فاقد
األم ـ ــل ع ـم ـل ـيــا ب ــال ـت ــأه ــل ،ت ـح ـت ــاج إل ــى
إراح ــة  6العـبــن أساسيني واثـنــن من
االحتياط أيضًا ،ووجود ثالثة العبني
ٓ
أساسيني اخرين على مقاعد البدالء؟
ربـ ـم ــا ،ل ــو اع ـت ـمــد ال ـع ـهــد ع ـلــى بعض
ٓ
العبيه الشباب في املسابقة االسيوية
قبل انطالقها ،كما فعل مع سابقيهم

ـات م ــاض ـي ــة ،ل ـك ــان فـ ــاز فــي
ف ــي ن ـس ـخ ـ ٍ
الساحتني املحلية والقارية.
ع ـم ــوم ــا ،ي ـل ـعــب ال ـع ـه ــد خـ ـ ــارج أرض ــه
لـلـمــرة ال ـثــان ـيــة .ف ــي مــواج ـهــة املــالـكـيــة
تعادل سلبًا وأهدر فوزًا كان باملتناول،
وقـ ـ ّـدم ً
أداء ق ــد ي ـكــون أف ـضــل م ــن ال ــذي
ّقدمه أمام السويق في بيروت .الفريق
يعتبر أن اللعب على أرضــه ال يمنحه
سـ ــوى أف ـض ـل ـيــة ال ـج ـم ـه ــور ،ف ــي حــن
أن ّلـقــاء معظم الـفــرق على مالعبها ال
بشكل
يؤثر عليه ،فالجمهور يحضر
ٍ
خـجــول ،وأرضـيــة امللعب تبقى أفضل
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـيـ ــه .ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة س ـت ـكــون
فريق خرج
املباراة أسهل في مواجهة
ٍ
ٓ
االسيوية ُ
ويصارع لعدم
من املنافسة
ال ـه ـبــوط ف ــي ال ـ ــدوري امل ـح ـلــي .م ـبــاراة
الـســويــق األخ ـيــرة كــانــت أم ــام «ظـفــار»
وان ـت ـه ــت ب ـخ ـس ــارت ــه ب ـه ــدف ــن ل ـه ــدف،
لـ ُـيـصـبــح ال ـف ــارق بينه وب ــن املــركــز ما
ق ـب ــل األخ ـ ـيـ ــر س ـب ــع نـ ـق ــاط ق ـب ــل سـبــع
أسابيع على ختام الدوري.

ّ
رب ـم ــا ،م ــا يـمـ ّـيــز الع ـبــا واع ـ ـدًا ولــديــه
م ـس ـت ـق ـب ــل م ـخ ـت ـل ــف ع ـ ــن غ ـ ـيـ ــره مــن
الــاعـبــن ،هــو األرق ــام الـتــي يحققها
ب ـم ـج ـ ّـرد أن ت ـل ـمــس ق ــدم ــاه أرض ـي ــة
املـلـعــب .هــو العــب صغير فــي الـســن،
كـبـيــر بــالـعـطــاء وح ـتــى كـبـيــر البنية
أيـ ـض ــاُ .ي ـح ـســب ل ـل ـم ــدرب اإلي ـطــالــي
مــاسـيـمـيـلـيــانــو أل ـي ـغ ــري ،ب ــأن ــه كــان
سببًا في إظهار موهبة جديدة لكرة
القدم اإليطالية .هو الالعب اإليطالي
الجديدة،
الثالث منذ بــدايــة األلفية
ّ
ً
الــذي يحمل أص ــوال أفريقية ويمثل
املنتخب اإليطالي األول ،بعد كل من
مـهــاجــم ن ــادي مــارسـيـلـيــا الـفــرنـســي
الـحــالــي مــاريــو بالوتيلي وأنجيلو
أوغبونا العب ويست هام اإلنكليزي.
أصـ ـب ــح الـ ـي ــوم م ــوي ــس ك ـ ــن ،ال ـش ــاب
اإلي ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــب األص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
الـ ـ ـ ــ«إيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــواري ـ ـ ــة» ال ـ ـش ـ ـغـ ــل الـ ـش ــاغ ــل
للصحافة اإليطالية ،خصوصًا بعد
الحادثة الشهيرة أمام جماهير نادي
كــالـيــاري .لــم يبك كــن ،ولــم يـ ِـشــر إلى
ً
ال ـج ـم ـه ــور بـ ــإشـ ــارات م ـش ـي ـنــة م ـث ــا،
حتى إنه لم يرد على الجماهير سوى
باحتفالية ،اعتبرها البعض مستفزة
ل ـج ـم ــاه ـي ــر ف ــري ــق ال ـخ ـص ــم (ب ـي ـن ـهــم
زمـيـلــه فــي الـفــريــق املــدافــع لـيــونــاردو
ّ
بونوتشي) .إل أن من يتابع كرة القدم،
يعلم بأن ما أقدم عليه كني في املباراة،
ه ــو ح ــرك ــة أقـ ــل م ــن ع ــادي ــة ،ب ــل إنـهــا

تعتبر كنوع من االستفزاز الرياضي،
بسبب تسجيله في كالياري .نعتته
الجماهير بالـ«قرد» ،تمامًا كما كان
ي ـحــدث م ــع غ ـيــره م ــن الــاع ـبــن ذوي
الـبـشــرة الـسـمــراء ،وبينهم بالوتيلي
ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ف ــي مـ ـي ــان وف ـ ــي إن ـت ــر،
ك ـي ـفــن ب ــرن ــس ب ــوات ـي ـن ــغ ف ــي م ـيــان
أي ـضــا ،وأوغ ـبــونــا والـفــرنـســي بليس
مــاتــويــدي والـغــانــي سولي مونتاري
وغـيــرهــم الـكـثـيــر ،الــذيــن يـعــانــون من
مثل هــذه الـتـصــرفــات مــن ِقـبــل بعض
ّ
الجماهير اإليطالية .لكن كني ،تمكن
ّ
مـ ــن ت ـخ ــط ــي ه ـ ــذه «امل ـ ـح ـ ـنـ ــة» ،بـ ــل إن
الـعــالــم االف ـتــراضــي وق ــف إل ــى جنبه،
ومـ ــن بـيـنـهــم ال ـك ـث ـيــر م ــن أب ـ ــرز وأه ــم
الــاعـبــن ال ــذي م ـ ّـروا فــي تــاريــخ هــذه
ّ
تصرف
اللعبة ،الذين اعترضوا على
ال ـج ـم ــاه ـي ــر اإليـ ـط ــالـ ـي ــة .ك ـ ــن ،يـمـلــك
أرقــامــا مـمـ ّـيــزة حتى اآلن ،أي منذ أن
بـ ــدأ يـ ـش ــارك م ــع ف ــري ـق ــه يــوف ـن ـتــوس.
ومــن بني هــذه األرق ــام ،رقــم لم يحققه
في تاريخ النادي األكبر في إيطاليا
محليًا ،ســوى العــب واحــد فقط ،نجم
مانشستر يونايتد الحالي الفرنسي
بول بوغبا .هناك كل من كني وبوغبا
فقط في تاريخ يوفنتوس ،استطاعا
تسجيل  5أه ــداف أو أكـثــر وفــي عمر
امل ــراه ـق ــة ف ــي الـ ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي (أي
مــا دون ال ــ 20سـنــة) .حيث ّ
سجل كني
ّ
حتى اآلن  7أهداف من أصل  11مباراة
شارك فيها في الدوري اإليطالي هذا
املوسم.
ي ـن ـح ــدر ك ــن م ــن أب ــوي ــن م ــن ســاحــل
العاج .بسبب بعض املشاكل العائلية،
تركت أمه البالد في أفريقيا ،واتجهت
نحو إيطاليا .هناك ولد كني الالعب،
وول ــدت موهبته مـعــه ،لـيـبــدأ مسيرة
احـتــرافـيــة ،تـمـ ّـيــزت فــي الـتـطـ ّـور شيئًا
فشيئًا ،حتى وصلت ملا هو عليه اآلن،
وال يـ ــزال ال ـطــريــق ف ــي بــداي ـتــه أيـضــا.
في املباراة األخيرة لفريق يوفنتوس
فــي ال ـ ــدوري ،سـ ّـجــل كــن ه ــدف فريقه
ال ــوح ـي ــد ،ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـت ــي خـســرهــا
«الـبـيــانـكــونـيــري» أم ــام سـبــال ،والتي
ّ
أج ـ ـلـ ــت ب ــذل ــك م ــوع ــد احـ ـتـ ـف ــال فــريــق
«ال ـس ـي ــدة ال ـع ـج ــوز» بــال ـل ـقــب الـثــامــن
ت ــوال ـي ــا (ك ـ ــان ال ـت ـع ــادل كــاف ـيــا لحسم
الـلـقــب) .بهدفه األخـيــر ،يكون كــن قد
ك ـســر رق ــم مــواط ـنــه وال ـن ـجــم الـســابــق
إلن ـت ــر م ـيــانــو م ــاري ــو ّ بــالــوتـيـلــي في
 ،2009ال ــذي ك ــان يتمثل بــأنــه أصغر
العـ ــب ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ـ ــدوري اإلي ـطــالــي
ّ
سجل في أربــع مباريات متتالية في
ّ
الـ ـ ــدوري .أرقـ ــام م ـمــيــزة يـقــدمـهــا كــن،
وال ـت ــي م ــن بـيـنـهــا أي ـض ــا ،أن ــه أصـبــح
ال ــاع ــب األول ف ــي ت ــاري ــخ ال ــدوري ــات

من يوقف الرياضي؟
يـسـتـقـبــل ن ـ ــادي ال ــري ــاض ــي ب ـيــروت
على أرضية ملعبه في قاعة صائب
س ــام ف ــي املـ ـن ــارة ،ن ــادي الـشــانـفـيــل
ض ـمــن م ـنــاف ـســات ال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة
م ــن سـلـسـلــة ن ـصــف ن ـهــائــي بـطــولــة
ل ـب ـن ــان ل ـك ــرة ال ـس ـل ــة (الـ ـي ــوم 20:30
بـتــوقـيــت ب ـي ــروت) .الــريــاضــي حقق
فوزًا في املباراة األولى خارج أرضه
ب ـن ـت ـي ـجــة ( 83ـ  .)76عـ ـج ــز الع ـب ــو
ال ـش ــان ـف ـي ــل ومـ ــدرب ـ ـهـ ــم عـ ــن إيـ ـق ــاف
العبي الرياضي في املباراة األولى،
ف ـس ـج ــل وائ ـ ـ ــل ع ــرق ـج ــي  19ن ـق ـطــة،
وجــاســن بــراون ـلــي  ،18وج ــان عبد
النور  15نقطة .الرياضي فاز قبلها
ب ــأي ــام بـ ـك ــأس ل ـب ـن ــان ع ـل ــى ح ـســاب

اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـ ـت ـ ــوازن ،ف ــي ظ ــل فـشــل
خ ـط ـطــه ب ــاملـ ـب ــاراة األول ـ ـ ــى ،وغ ـي ــاب
ال ـع ـم ــاق اإليـ ــرانـ ــي ح ــام ــد أه ـ ــدادي
عـ ــن جـ ــو ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء .ومـ ـ ــن ج ـه ـت ــه ق ــال
الع ــب الـشــانـفـيــل ف ــادي الخطيب إن
السلسلة لم تنتهِ بعد.
مصادر سلوية أكدت لـ «األخبار» أن
األجواء كانت مشحونة داخل نادي
املــريـمـيــن الشانفيل بـعــد الـخـســارة
األولـ ــى ،وخ ـس ــارة أفـضـلـيــة األرض،
أم ــا املـشـكـلــة األك ـب ــر كــانــت ال ـصــورة
الباهتة التي ظهر عليها الشانفيل
في املباراة األولى من السلسلة ،رغم
دفــع مبالغ كبيرة على التعاقد مع
العبني أجانب .مباراة اليوم ستكون

ّ
سجل مويس كين 7
أهداف في آخر  11مباراة
له في الدوري اإليطالي
هذا الموسم

الخمس الكبرى ،الــذي ولــد فــي القرن
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي والـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــري ـ ــن ،واسـ ـتـ ـط ــاع
تـسـجـيــل ه ــدف ف ــي الـ ـ ــدوري .ك ــل هــذه
األرق ـ ـ ــام ،تـعـنــي أم ـ ـرًا واحـ ـ ـدًا ف ـقــط ،أن

هـ ـن ــاك ن ـج ـمــا ص ـغ ـي ـرًا قـ ـ ــادم وبـ ـق ـ ّـوة،
ليضع بصمته في تاريخ يوفنتوس
وتاريخ إيطاليا ككل .الجدير بالذكر
أيضًا ،أن عقد الشاب اإليطالي ينتهي
م ــع ن ـه ــاي ــة هـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،وب ــال ـت ــال ــي،
ي ـجــب ع ـلــى إدارة ال ـي ــوف ــي ،ف ــي حــال
ّ
التمسك بــه (وه ــو مــا يمكن أن
ق ــررت
يكون متوقعًا) ،تجديد عقده ،ووضع
شــروط جزائية عالية القيمة ،لكي ال
ـرى،
ت ـح ــدث أي خ ــاف ــات م ــع ف ــرق أخ ـ ّ
تريد التعاقد مع هــذه املوهبة الفذة،
ع ـل ــى غ ـ ـ ــرار بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان ج ـي ــرم ــان
الفرنسي.
م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن ي ـك ــون ك ــن العـبــا
احـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــا ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ال ـح ــال ـي ــة،
فهناك العـبــون أصـحــاب قيمة أعلى
وأكـ ـ ـث ـ ــر ن ـ ـضـ ــوجـ ــا ،ي ـج ـل ـس ــون ع ـلــى

م ـق ــاع ــد ال ـ ـبـ ــدالء ،ال ـح ــدي ــث ه ـن ــا عــن
ب ــاول ــو دي ـب ــاال ال ـن ـجــم األرجـنـتـيـنــي.
م ــا س ــاع ــد ك ــن ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــروز ب ـهــذه
ال ـصــورة مــؤخ ـرًا ،هــو اإلصــابــة التي
ّ
تعرض لها رونالدو ،ما دفع باملدرب
أليغري إلشراكه أساسيًا في غالبية
املـبــاريــات الـتــي غــاب عنها «ال ــدون»
رونالدو .لكن ،يجب التعامل مع كني،
بـطــريـقــة م ـث ـلــى ،ف ـبــن ي ــدي ألـيـغــري
اليوم ،موهبة مميزة ،فرضت نفسها
بنفسها ،وال يجب قتلها ،كما حدث
مع غيرها من املواهب في عالم كرة
ال ـق ــدم ،بـسـبــب ع ـنــاد م ــدرب وبسبب
ق ــرارات ــه الشخصية الـغـيــر منطقية،
ال ـحــديــث هـنــا عــن كــل مــن كــواريــزمــا
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ،بـ ــن ع ــرف ــة ال ـف ــرن ـس ــي،
وغيرهما الكثير.

ينحدر كين
من أبوين من
ساحل العاج
(إيزابيال بونوتو
 -أ ف ب)

ّ
اليونايتد في مهمة صعبة

السلة اللبنانية

هومنتمن .بعد الدخول في املراحل
اإلقـصــائـيــة عـجــزت بــاقــي الـفــرق عن
ت ــوقـ ـي ــف الـ ــريـ ــاضـ ــي ف ـ ــي ب ـطــول ـتــي
الـ ـ ـ ــدوري وال ـ ـكـ ــأس .اس ـت ـع ــاد ن ــادي
املـ ـن ــارة إي ـق ــاع ــه ،وع ـ ــاد إلـ ــى الـلـعــب
ال ـج ـمــاعــي ال ـ ــذي كـ ــان ه ــو األسـ ــاس
خالل السنوات املاضية في وصول
الـ ـ ـن ـ ــادي الـ ـبـ ـي ــروت ــي إلـ ـ ــى م ـن ـصــات
ال ـت ـت ــوي ــج .سـيـعـتـمــد املـ ـ ــدرب أحـمــد
ف ــران ال ـيــوم عـلــى الـثـنــائــي األجـنـبــي
ب ــراونـ ـل ــي ودومـ ـيـ ـنـ ـي ــك ج ــون ـس ــون،
إضــافــة إلــى اسـمــاعـيــل أحـمــد وجــان
عبد الـنــور ،وسيستفيد مــن عاملي
األرض والـ ـجـ ـمـ ـه ــور .ع ـل ــى ال ـج ـهــة
املقابلة يريد املــدرب فؤاد أبو شقرا
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مفصلية في السلسلة ،ففي حال فوز
الـشــانـفـيــل تـعــود األم ــور إل ــى املــربــع
األول ،وت ـع ــود االح ـت ـم ــاالت لتفتح
بني الناديني ،أما في حال الخسارة
ف ـس ـي ـكــون ال ــري ــاض ــي أق ـ ــرب م ــن أي
وق ــت مـضــى إل ــى امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة،
ويمكن القول إنه سيكون قريبًا من
اللقب ،على اعتبار أن املستوى الذي
يلعب به الرياضي وظهر عليه في
نـهــائــي الـكــأس وامل ـب ــاراة األول ــى من
السلسلة ،يمكن أن يجعله يستعيد
لقبه الذي خسره في املوسم املاضي
بعد سلسلة حماسية جدًا مع نادي
هومنتمن ـ بيروت.
(األخبار)

بعد ما ّقدمه نادي مانشستر يونايتد
فــي م ـب ــاراة اإليـ ــاب أم ــام بــاريــس ســان
جـيّــرمــان فــي ال ــدور الـســابــق ،ال يمكن
تــوقــع مــا قــد يـحــدث فــي معقل الـنــادي
الكاتالوني «كــامــب نــو» الـيــوم (22:00
ب ـتــوق ـيــت ب ـ ـيـ ــروت) .ت ـصــريــح امل ـهــاجــم
ّ
البلجيكي رومـيـلــو لــوكــاكــو ،يــؤكــد أن
ال ـفــريــق م ــن الع ـبــن وم ـ ــدرب ،يعلمون
برشلونة ليس بباريس ،وأن العودة
أن
ّ
سـتـتـطــلــب ج ـه ـدًا مـضــاعـفــا ع ــن ال ــذي
قـ ّـدم ــوه فــي «حــديـقــة األم ـ ــراء» .مــا قاله
ً
لــوكــاكــو صـحـيــح ف ـع ــا ،فالشخصية
تلعب دورًا كبيرًا فــي تحقيق النتائج
اإلي ـج ــاب ـي ــة ،وه ـ ــذا م ــا اف ـت ـق ــده ال ـن ــادي
الـبــاريـســي .مــا يــزيــد مــن حـظــوظ قائد

بــرشـلــونــة لـيــونـيــل ميسي ورف ــاق ــه في
الـتـ ّ
ـأهــل إل ــى نـصــف الـنـهــائــي ،هــو فترة
ال ــراح ــة ال ـتــي مـنـحـهــا املـ ــدرب إرنـسـتــو
فالفيردي لالعبيه في املباراة األخيرة
فــي ال ــدوري اإلسـبــانــي أم ــام هويسكا.
ل ـ ــم ي ـ ـشـ ــارك أي العـ ـ ــب أسـ ــاسـ ــي فــي
التشكيلة ،سوى حارس املرمى األملاني
مارك أندريه تير شيتيغن ،وذلك بسبب
انـ ـع ــدام امل ـنــاف ـســة م ــع أتـلـتـيـكــو مــدريــد
الــذي يبتعد عن برشلونة بفارق تسع
نقاط قبل نهاية الــدوري بست جوالت
ف ـق ــط .أسـ ـم ــاء ل ــم ي ـشــاهــدهــا جـمـهــور
«البالوغرانا» هــذا املوسم في الــدوري،
أس ـم ــاء كـمــوســى واغـ ــي الـسـيـنـيـغــالــي،
ريـكــوي بويغ النجم الصغير الصاعد

م ــن م ــدرس ــة «ال م ــاس ـي ــا» ،وغـيــرهـمــا
الكثير .في حني ،أن اليونايتد ،وبحكم
املنافسة املشتعلة على املركزين الثالث
والرابع املؤهلني لبطولة دوري األبطال،
ال يمكن أن يستهني املــدرب النرويجي
أولي سولشاير بأي مباراة من املباريات
املتبقية في الــدوري اإلنكليزي املمتاز.
ّ
تمكن بــول بوغبا ،ومــن خــال ركلتي
ج ــزاء ،مــن حـســم امل ـب ــاراة األخ ـيــرة في
الــدوري لصالح فريقه ،ليصبح موسم
بوغبا الحالي مع اليونايتد ،هو األفضل
لــه على مستوى األرق ــام الـفــرديــة .بذل
اليونايتد مجهودًا ال بأس به في مباراته
أمام ويست هامّ ،
مما يعني أن الالعبني
يحتاجون ّ
للراحة ،قبل املواجهة املرتقبة

أم ــام بــرشـلــونــة .عـلــى ال ـ ــورق ،ي ـبــدو أن
ّ
الكفة ستميل ألصحاب األرض ،الذين
س ـي ـكــونــون رب ـم ــا ،أك ـث ــر جــاهــزيــة من
اليونايتد .هناك عدة أسباب تشير إلى
أن برشلونة هو من سينتقل إلى املربع
الذهبي ،من بينها سجله «الذهبي» على
ملعبه الـ«كامب نو» في دوري األبطال.
ف ـفــي آخ ــر  30م ـب ــاراة لـبــرشـلــونــة بني
جماهيره ،حقق الفوز في  27مباراة،
وتعادل في ثالث مباريات ،وسجل 93
هدفًا ،أي بمعدل  3.1هدف في كل «ليلة
أبـطــال» .وفــاز برشلونة بـفــارق هدفني
أو أكـثــر فــي  22مناسبة .وك ــان الفوز
على سيلتك  1-7في  13أيلول/سبتمبر
 2016النتيجة األكبر.

