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أصداء عالمية

ــحديثة
طوني كروس ،لينضم الى الكرواتي
ل ــوك ــا م ــودريـ ـت ــش واألمل ـ ــان ـ ــي اآلخ ــر
سامي خضيرة وأسيير يارامندي،
ً
ف ـض ــا ع ــن أخ ــذ إي ـس ـكــو ه ــذا ال ــدور
فــي بعض املـبــاريــات .أمــا فــي بايرن،
فكان قرار املدرب االسباني جوسيب
غ ــواردي ــوال سريعًا بالحصول على
مــواطـنــه شــابــي ألــونـســو ،ليقف الــى
جــانــب تياغو ألـكــانـتــارا واإلسـبــانــي
خافيير مارتينيز وأفضل الالعبني
ح ــال ـي ــا ب ــاس ـت ـي ــان شـفــايـنـشـتــايـغــر،
وأض ـيــف إلـيـهــم سيباستيان روده.
م ـث ـل ـه ـم ــا ،ي ـض ــم ت ـش ـل ـســي ال ـث ــاث ــي
الـ ـنـ ـيـ ـجـ ـي ــري ج ـ ـ ــون أوب ـ ـ ـ ــي م ـي ـك ـي ــل،
وال ـ ـ ـصـ ـ ــربـ ـ ــي ن ـ ـي ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــا م ــاتـ ـيـ ـت ــش
وال ـ ـب ـ ــرازي ـ ـل ـ ــي رام ـ ـ ـيـ ـ ــريـ ـ ــش ،ل ـي ــزي ــد
االسباني سيسك فابريغاس نشاطًا
وفعالية أكبر على هذا الخط .أخيرًا
في سيتي ،يكفي وجود العاجي يايا
توريه الى جانب الثنائي البرازيلي
فرناندو وفرناندينيو واملعار فرانك
المـ ـب ــارد لـلـتــأكـيــد ع ـلــى ق ــوة ارت ـك ــاز
«السيتيزينس».
يــاحــظ أن الـفــرق الـتــي تعاني حاليًا
في البطوالت هي الفرق التي تعاني
فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـخـ ـ ــط ،م ـ ـثـ ــل م ــان ـش ـس ـت ــر
يــونــايـتــد وأرس ـن ــال طـبـعــا .فــي األول،
الــذي مـ ّـر عليه عمالقة فــي هــذا املركز
كــاإليــرلـنــدي روي كــن وب ــول سكولز
وغيرهما .لذا حاول املدرب الهولندي
لويس فان غال ،املدرك ملاهية الخطط
الحديثة ،التعاقد مع شفاينشتايغر،
لكن «شـفــايـنــي» ومــدربــه غــوارديــوال
رفضا العرض.
ليس غريبًا أن نــرى أن معظم الفرق
ح ــال ـي ــا تـ ـتـ ـص ــارع ع ـل ــى العـ ـب ــي ه ــذا
املركز ،الذي يمنحها قدرة التحكم في
إيقاع اللعب وسرعة التمرير ومنح
االس ـت ـق ــرار وال ـث ـب ــات لـلـفــريــق داخ ــل
امللعب وبناء التوازن وإجادة التمرير
وتــوزيــع الـكــرات .ومــع االعتماد على
الـكـثــافــة فــي خــط الــوســط ب ــات العــب
االرتـكــاز هو األهــم ،إلــى درجــةٍ يمكن
الـقــول إن السبب الرئيسي لتتويج
أملانيا بكأس العالم كان مبنيًا على
هـ ــذا االسـ ـ ـ ــاس ،االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ه ــذا
الخط بما فيه من العبني ممتازين،
أبرزهم شفاينشتايغر وكروس.
م ــع ت ـط ــور ال ـ ـكـ ــرة ،بـ ــات هـ ــذا الـعـصــر
ع ـصــر الع ـب ــي االرت ـ ـكـ ــاز .ان ـت ـهــى اســم
املجهول» ،صــار أكثر علنًا،
«الجندي ً
وأكثر أهمية :رئة الفريق ،والدينامو
املحرك .والفرق بأجمعها تتجه لجمع
أفضلهم في املواسم املقبلة.

كيفن دي بروين (باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)

كأس األمم األفريقية

ساحل العاج تخسر جرفينيو
أوقف االتحاد األفريقي
لكرة لقدم نجم ساحل
العاج جرفينيو مباراتين
بعد تعرضه بالضرب
لالعب غينيا نابي كيتا ،في
الوقت الذي انطلقت فيه
الجولة الثانية من منافسات
المجموعة االولى في
كأس االمم االفريقية
سيخسر منتخب ســاحــل الـعــاج
الع ـ ـبـ ــه ك ـ ــواس ـ ــي ج ــرف ـي ـن ـي ــو فــي
املباراتني املقبلتني في كأس األمم
االف ــريـ ـقـ ـي ــة الـ ـث ــاث ــن فـ ــي غـيـنـيــا
االس ـتــوائ ـيــة بـعــدمــا أك ــد االت ـحــاد
االفريقي إيقافه ،لطرده في اللقاء
ض ــد غـيـنـيــا ( )1-1أول م ــن أمــس
فــي افـتـتــاح مـنــافـســات املجموعة
الــرابـعــة .وسيغيب جرفينيو عن
مـبــاراتــي ال ــدور األول األخـيــرتــن
ضـ ــد مـ ــالـ ــي وال ـ ـكـ ــام ـ ـيـ ــرون ،ول ــن
ي ـس ـت ـط ـي ــع الـ ـلـ ـع ــب إال ف ـ ــي رب ــع
النهائي في حــال حصول ساحل
العاج على إحدى بطاقتي التأهل
ع ــن امل ـج ـمــوعــة .وطـ ــرد جرفينيو

بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 58
بعدما فقد أعصابه حينما كانت
غينيا متقدمة ،وتعدى على نابي
كيتا بضربه في وجهه دون كرة،
وهو األمر الذي تسبب في طرده.
واعتذر مهاجم روما في صفحته
الشخصية على مــوقــع التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي« :أتـ ـق ــدم ب ــاع ـت ــذاري
ل ـل ـش ـع ــب اإلي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــواري وزمـ ــائـ ــي
والـجـمــاهـيــر عـلــى ه ــذا الـتـصــرف
الغاضب الــذي ال يمثلني ،والذي
ال مكان له في كرة القدم».
ه ـ ــذا ،وقـ ــد ان ـت ـهــت امل ــواج ـه ــة بني
مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب غـ ـيـ ـنـ ـي ــا االس ـ ـتـ ــوائ ـ ـيـ ــة
ون ـظ ـي ــره ال ـبــورك ـي ـنــابــي  0-0في
ال ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن م ـنــاف ـســات
املجموعة االولى.
وك ـ ــان مـنـتـخــب بــورك ـي ـنــا فــاســو،
الــذي تأهل للمباراة النهائية في
ن ـس ـخــة ال ـب ـط ــول ــة امل ــاض ـي ــة ال ـتــي
أقيمت بجنوب أفريقيا عام ،2013
ي ــأم ــل ت ـح ـق ـيــق انـ ـتـ ـص ــاره األول
فــي النسخة الـحــالـيــة للمسابقة،
ل ـت ـع ــوي ــض خـ ـس ــارت ــه  2-0أم ـ ــام
ن ـظ ـي ــره الـ ـغ ــاب ــون ــي فـ ــي ال ـج ــول ــة
األولـ ـ ـ ـ ــى ،مـ ــا صـ ـ ّـعـ ــب م ــوقـ ـف ــه فــي
التأهل إلى الدور املقبل.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت امل ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاراة مـ ـت ــوسـ ـط ــة
امل ـس ـت ــوى ،واتـ ـس ــم أداء منتخب
غينيا االس ـتــوائ ـيــة ،ال ــذي تـعــادل

 1-1مـ ــع امل ـن ـت ـخ ــب ال ـك ــون ـغ ــول ــي
فــي امل ـب ــاراة االفـتـتــاحـيــة ،بالحذر
الـ ــدفـ ــاعـ ــي م ـع ـت ـم ـدًا عـ ـل ــى س ــاح
ال ـه ـج ـمــات املـ ــرتـ ــدة ،أمـ ــا منتخب
بوركينا فــاســو ،فقد اعتمد على
االستحواذ ،وسيطر على املباراة
محققًا الـعــديــد مــن ال ـفــرض التي
أهــدرت ،إضافة الى وقــوف القائم
ً
األيمن حائال دون إحرازه هدفني.
وض ـم ــن ن ـفــس امل ـج ـمــوعــة ،تغلب
الكونغو عـلــى نظيره الغابوني
 .0-1ويدين املنتخب الكونغولي
بـ ـه ــذا ال ـ ـفـ ــوز ال ـ ــى قـ ــائـ ــده بــرنــس
أون ـ ـيـ ــان ـ ـغـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي أح ـ ـ ـ ــرز ه ــدف
املباراة الوحيد في الدقيقة .48
وارتـ ـف ــع رص ـي ــد ال ـك ــون ـغ ــو ،ال ــذي
تــوج باللقب فــي نسخة البطولة
الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ب ــال ـك ــام ـي ــرون ع ــام
 ،1972إلـ ــى أربـ ـ ــع نـ ـق ــاط لـيـنـفــرد
بـصــدارة املجموعة ،بـفــارق نقطة
واح ـ ـ ــدة أمـ ـ ــام م ـن ـت ـخــب ال ـغ ــاب ــون
صــاحــب املــركــز الـثــانــي ،ثــم غينيا
االستوائية بنقطتني ،وبوركينا
فاسو بنقطة واحدة.
وتـلـعــب ال ـي ــوم ،ضـمــن املـجـمــوعــة
ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة ،تـ ــونـ ــس ض ـ ــد زامـ ـبـ ـي ــا
الساعة ( 18.00بتوقيت بيروت)،
ث ــم ي ـت ــواج ــه مـنـتـخـبــا جـمـهــوريــة
ال ـكــون ـغــو وكـ ــاب ف ـي ــردي الـســاعــة
.21.00

كيفن دورانت
طائرًا نحو سلة
ميامي (أ ف ب)

انطالق ربع نهائي كأس آسيا اليوم
ينطلق اليوم الدور ربع النهائي في كأس آسيا
 ،2015املقامة في أوستراليا ،بمباراتني فتتواجه
فــي االولـ ــى كــوريــا الـجـنــوبـيــة مــع أوزبـكـسـتــان
(الساعة  9,30صباحًا بتوقيت بيروت) ،وفي
الثانية أوستراليا مع الصني (الساعة .)12,30
وتبحث اوزبـكـسـتــان فــي املــواجـهــة االول ــى عن
ً
الثأر من كوريا التي وقفت حائال بينها وبني
حلم التأهل الــى كــأس العالم للمرة االول ــى في
تــاريـخـهــا بـعــدمــا ان ـتــزعــت ال ـت ـعــادل مـنـهــا في
طشقند  2-2وفازت عليها  0-1في سيول في
الدور النهائي من تصفيات البرازيل .2014
وفي الثانية ،يتطلع املنتخب االوسترالي املضيف
إلــى تجنب الـسـقــوط فــي فــخ نـظـيــره الصيني،
وخصوصًا بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية
في الجولة األخـيــرة من دور املجموعات ،التي
زعزعت ثقة الالعبني بأنفسهم بعد االنطالقة
القوية في املباراتني األولـيــن بفوزين كبيرين
على الكويت  1-4وعلى عمان .0-4
اليافع بييليك جديد أرسنال
ضم أرسنال اإلنكليزي العب الوسط البولوني
الشاب كريستيان بييليك من ليجيا وارســو.
وذك ـ ــر م ــوق ــع ال ـ ـنـ ــادي ال ـل ـن ــدن ــي ع ـل ــى شـبـكــة
«االنترنت» ان صفقة ضم بييليك ( 17عامًا)
ب ـل ـغــت  2,5م ـل ـي ــون ج ـن ـيــه اس ـتــرل ـي ـنــي (3,8
مــايــن دوالر) .ويـتــوقــع ان يلعب بييليك مع
فــريــق أرس ـنــال دون  21عــامــا قـبــل ان يـتــدرج
نـحــو الـفــريــق االول ،وه ــو سـبــق ان ش ــارك مع
الفريق االول لليجيا وارســو العام املاضي في
ســت مناسبات ،وق ــادر على اللعب فــي وسط
املـلـعــب وف ــي ال ــدف ــاع .ويـسـعــى ارس ـن ــال كــذلــك
الــى تدعيم خــط وسطه فــي االي ــام الباقية من
س ــوق االن ـت ـقــاالت الـشـتــويــة ،حـيــث يحكى عن
انتقال العاجي الشيخ تيوتيه اليه من نيوكاسل
يونايتد.
نيانغ معارًا من ميالن الى جنوى
ان ـت ـق ــل ال ـف ــرن ـس ــي م ـب ــاي ــي ن ـي ــان ــغ م ــن م ـيــان
اإليطالي الى مواطنه جنوى على سبيل اإلعارة،
بحسب تقارير صحافية محلية .وكــان نيانغ
قــد انـضــم الــى ال ـنــادي الـلــومـبــاردي فــي ،2012
وأمضى معظم فترات املوسم املاضي معارًا الى
مونبلييه الفرنسي ،حيث سجل اربعة اهداف
في  19مباراة خاضها معه .وشارك نيانغ (20
عــامــا) السنغالي االص ــل فــي خمس مباريات
فقط مع «الروسونيري» هذا املوسم.
ملياردير صيني يحصل على % 20
من أسهم أتلتيكو مدريد
ّ
أفــاد اتلتيكو مــدريــد االسباني بــأن امللياردير
الصيني فانغ جيانلني اشـتــرى  20باملئة من
اسهم النادي .وجرى توقيع العقد في العاصمة
الصينية بـكــن بــن جـيــانـلــن ورئ ـيــس ال ـنــادي
االسـبــانــي انــريـكــه سـيــريــزو ،ليصبح جيانلني
اول مستثمر صـيـنــي ف ــي األن ــدي ــة االوروب ـي ــة
الكبيرة.
وجاء في بيان للنادي االسباني« :ان مجموعة
داليان فاندا التابعة لفانغ جيانلني توصلت الى
ـاق مــع اكـبــر مساهمني فــي ن ــادي اتلتيكو
ات ـفـ ٍ
م ــدري ــد ،مـيـغـيــل ان ـخــل ج ـيــل م ــاري ــن وانــري ـكــه
سيريزو توريس ،لشراء حصة من االسهم».
واكد النادي االسباني ان الصفقة وصلت الى
 45مليون يــورو ( 52مليون دوالر) .وتشمل
الصفقة انـشــاء مــدرســة التلتيكو فــي الصني
وعقود رعاية مع إمكانية قيام الفريق برحلة
الى الصني في وقت الحق من هذا العام.
ي ــذك ــر ان ج ـي ــان ـل ــن ح ــل ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــانــي
واالربعني في تصنيف مجلة «فوربس» ألغنى
الـشـخـصـيــات فــي ال ـعــالــم وت ـقــدر ثــروتــه بـ ـ 18
مليار دوالر.

