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رياضة

تصفيات مونديال 2018

ميسي ونيمار يجمعان األرجنتين والبرازيل
لــم تختلف صــورة األرجنتين والبرازيل
فــي تصفيات مــونــديــال  2018في
روسيا عن سابقاتها في االستحقاقات
الماضية لناحية اعتمادهما بالكامل
ع ـلــى لـيــونـيّــل مـيـســي ون ـي ـمــار .هــذه
الصورة تشكل الحل والمشكلة على
ٍّ
حد سواء لكال المنتخبين
حسن زين الدين
مـ ـ ـ ــرة جـ ـ ــديـ ـ ــدة ت ـ ــؤك ـ ــد األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث أن
املنتخبني األرجنتيني والبرازيلي ال
نسق واحد رغم
يزاالن يسيران على
ٍ
الخيبة التي ُمنيا بها في املونديال
و"كوبا أميركا" األخيرين (وإن كانت
أف ــدح لـلـبــرازيـلـيــن) .ف ــي األرجـنـتــن
وال ـ ـبـ ــرازيـ ــل ال وجـ ـ ــود إال لـلـيــونـيــل
ميسي ونيمار .نجمان يضع عليهما
ب ـلــداه ـمــا ك ــل اآلمـ ـ ــال وال ـط ـم ــوح ــات،
وهذا ما تكرر في التصفيات الحالية
ملــونــديــال  ،2018مــن دون تـغـ ّـيــر في
الصورة التي يبدو أنها ستظل على
ه ــذه ال ـشــاك ـلــة ح ـتــى االسـتـحـقــاقــات
املـقـبـلــة ،ف ــي مـقــابــل ص ــورة مختلفة
تـمــامــا ل ــدى منتخبات أوروبـ ــا التي
تعتمد أسلوبًا آخر قوامه املجموعة
املـتـكــامـلــة وامل ـت ــراص ــة ال ـتــي ال تـقــوم
ـرد واحـ ــد ،فـتــرتـفــع بــارتـفــاعــه
عـلــى ف ـ ٍ
وتسقط بسقوطه.
وهذه هي الحال تمامًا في األرجنتني
والـ ـب ــرازي ــل .مـ ــرة فـ ــوق وم ـ ــرة تـحــت،
وف ـ ــي ال ـح ــال ـت ــن ابـ ـح ــث ع ــن مـيـســي
ونيمار ،وهذا ما لم تكن عليه الحال
مع املنتخبني سابقًا ،إذ صحيح أن
ال ـبــرازيــل عــرفــت بيليه واألرجـنـتــن

حال األرجنتين
والبرازيل من حال ميسي ونيمار،
مرة فوق ومرة تحت
دييغو أرمــانــدو م ــارادون ــا ،لكن إلى
جانب هذين األسطورتني ،وبدرجة
أق ــل األخ ـي ــر ،كــانــت ه ـنــاك مجموعة
ت ـ ــدع ـ ــم وتـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــد ،ومـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ــان ع ـلــى
الــاع ـبــن امل ــذك ــوري ــن إال أن يبصما
بسحرهما وإبــداعـهـمــا عـلــى عملها
وإخراجه بصورة مميزة.
في املباراتني األخيرتني في تصفيات
مــونــديــال روسـيــا حيث ثبت مجددًا
مدى التأثير السلبي واإليجابي الذي
يتركه ميسي ونيمار وانعكاسه على

رهان البرازيل واألرجنتين الدائم على نيمار وميسي (أ ف ب)

صورة منتخبيهما.
بالنسبة إلى األرجنتني ،وبمجرد أن
عــاد "ليو" إلــى التشكيلة بعد غيابه
عن املباريات األولى بسبب اإلصابة،
رأي ـ ـنـ ــا "األل ـب ـي ـس ـي ـل ـي ـس ـتــي" يـحـصــد
فـ ــوزيـ ــن م ـت ـت ــال ـي ــن لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ــى،
حـيــث كــانــت مليسي فيهما بصمته،
وت ـحــدي ـدًا ف ــي املـ ـب ــاراة الـثــانـيــة أم ــام
بــولـيـفـيــا ال ـت ــي ت ــأل ــق فـيـهــا وســاهــم
ب ــروع ــة ف ــي الـ ـه ــدف األول ،وس ـجــل
ال ـثــانــي م ــن رك ـلــة ج ـ ــزاء .صـحـيــح أن
"الـبــرغــوث" ال يظهر على ال ــدوام مع
منتخب بــاده بالشاكلة التي يكون
عـلـيـهــا م ــع فــري ـقــه ب ــرش ـل ــون ــة ،لكنه
يـبـقــى الـعـنـصــر األوح ـ ــد الـ ــذي يــديــر
م ـح ــرك "ال ـت ــان ـغ ــو" أو ي ـط ـف ـئــه .ف ــإذا
كــان "لـيــو" فــي يــومــه ،فــإن األرجنتني
ت ـك ــون ف ــي يــوم ـهــا ،وإذا غ ــاب "ل ـيــو"
غابت األرجنتني ،مقابل انتفاء أدوار
الـنـجــوم الـكـثــر اآلخــريــن املــوجــوديــن
ُ
فـ ــي ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة ،وه ـ ـ ــذا مـ ــا ت ـظ ـه ــره
ال ـن ـت ــائ ــج ف ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات ال ـحــال ـيــة
بني حضور ميسي وغيابه .بمعنى
آخ ــر ،ف ــإن األرج ـن ـتــن ال ت ــزال تــرهــن
مـصـيــرهــا بــالـكــامــل لـنـجـمـهــا األول،
رغم عدم تقديمه أداءه مع "البرسا"،

وفق مقولة متكررة "هذه املرة سنرى
ميسي برشلونة" ،حيث يكون "ليو"
هــو م ـحــور خـطــة الـلـعــب ،مــا يجعل،

وبوضوح ،األرجنتني منتخب النجم
األوحد.
ال ـ ـصـ ــورة ت ـب ــدو م ـطــاب ـقــة ت ـم ــام ــا ،ال

فوز «التانغو» وتعثر «السيليساو»
ظفرت األرجنتني بفوزها الثالث على التوالي بعد بدايتها الكارثية وجاء على
حساب ضيفتها بوليفيا  ،0-2في الجولة السادسة من تصفيات أميركا الجنوبية
املؤهلة إلى مونديال  2018في روسيا ،سجلهما غابريال ميركادو ( ،)20وليونيل
ميسي من ركلة جزاء ( .)30وخالفًا لألرجنتني ،أفلتت البرازيل من الخسارة للمرة
الثانية تواليًا وتعادلت مع مضيفتها الباراغواي في وقت قاتل .2-2
سجل للباراغواي داريو ليتسكانو ( ،)40وإدغار بينيتيز ( ،)49وللبرازيل
ريكاردو أوليفيرا ( ،)79وداني ألفيش ( .)90وحذت كولومبيا حذو األرجنتني
وواصلت صحوتها بتغلبها على اإلكوادور  ،1-3بفضل كارلوس باكا ( 15و،)67
وسيباستيان بيريز ( ،)48بينما سجل مايكل اورويو للخاسر (.)90
وانتزعت األوروغواي الصدارة بفوزها على البيرو  ،0-1سجله إيدينسون كافاني
( .)53واستعادت تشيلي بطلة "كوبا أميركا" توازنها وعادت بفوز ساحق من
فنزويال  ،1-4سجلها ماوريسيو بينييا ( 33و )52وأرتورو فيدال ( 72و)90
لتشيلي ،وروميلو أوتيرو ( )9لفنزويال.
وتتصدر األوروغواي بـ  13نقطة من  6مباريات ،تليها اإلكوادور ( 13نقطة)
واألرجنتني ( )11وتشيلي ( )10وكولومبيا ( )10والبرازيل ( )9والباراغواي ()9
والبيرو ( )4وبوليفيا ( )3وفنزويال (.)1

بشكل أكـبــر ،عند الغريمة
بــل حتى
ٍ
ال ـبــرازيــل ،حـيــث ال كلمة إال لنيمار،
ف ـهــو ال ـب ـطــل وال ـب ـق ـيــة "ك ــومـ ـب ــارس".
ّ
تجسد مـجــددًا فــي جولتي
وه ــذا مــا
التصفيات حيث إن عدم فعالية نجم
بــرش ـلــونــة ف ــي املـ ـب ــاراة األول ـ ــى أم ــام
األوروغـ ـ ـ ـ ــواي ،رغ ــم ت ـم ــري ــره ال ـهــدف
الثاني الذي سجله ريناتو أغوستو،
أدى إلـ ــى ت ـع ـثــر "ال ـس ـي ـل ـي ـس ــاو" .أمــا
عندما غاب في املباراة الثانية أمام
الـ ـب ــاراغ ــواي بـسـبــب اإلنـ ـ ـ ــذارات ،فــإن
ش ـكــل ال ـب ــرازي ــل ت ـغـ ّـيــر كـلـيــا وكــانــت
عـلــى وش ــك ال ـخ ـســارة ل ــوال الـهــدفــان
املـ ـت ــأخ ــران الـ ـل ــذان سـجـلـتـهـمــا ،كما
حصل بالضبط في املونديال و"كوبا
أميركا" األخيرين حني غاب عن بقية
مبارياتهما.
نقطة جامعة تترسخ أكثر فأكثر بني
األرجنتني والـبــرازيــل رغــم خالفهما
األزل ــي ،وهــي اعتمادهما على نجم
واحــد يتمثل في ميسي عند األولــى
ونيمار عند الثانية ،ما يشكل الحل
واملشكلة على الـســواء لكليهما ،لذا
ال استغراب في أن تظل األيــدي على
ّ
تحسبًا ألي
القلوب في كال البلدين
طارئ على النجمني.

الكرة اللبنانية

استئناف الدوري غدًا واإلخاء يقيم حفله السنوي

رئيس اإلخاء علي عبد اللطيف خالل الحفل (شفيق عريس)

يستأنف دوري الدرجة االولى لكرة
القدم غدًا بعد توقفه بسبب انشغال
امل ـن ـت ـخ ــب فـ ــي ال ـت ـص ـف ـي ــات املــؤه ـلــة
الــى كــأســي الـعــالــم وآس ـيــا .وقــد ّ
عمم
االتحاد اللبناني برنامج املرحلة الـ
 ،16التي تقام كل مبارياتها الساعة
 ،15.30وت ـف ـت ـتــح غ ـ ـدًا ب ـل ـقــاء الـنـبــي
ش ـيــت وض ـي ـفــه ال ـس ــام زغ ــرت ــا على
م ـل ـعــب االول ،ب ـي ـن ـمــا تـ ـق ــام الـسـبــت
ث ـ ــاث مـ ـب ــاري ــات ،ف ـي ـل ـعــب االنـ ـص ــار
م ــع االج ـت ـمــاعــي (بـ ـي ــروت ال ـب ـلــدي)،
والـحـكـمــة مــع شـبــاب الـســاحــل (بــرج
ح ـ ـمـ ــود) ،والـ ـصـ ـف ــاء مـ ــع ال ــراس ـي ـن ــغ
(صـ ـ ـي ـ ــدا) .وت ـخ ـت ـتــم امل ــرح ـل ــة االح ــد
ح ـيــث يـلـتـقــي ال ـن ـج ـمــة م ــع ال ـش ـبــاب
ال ـغــازيــة (طــراب ـلــس ال ـب ـلــدي) ،بينما

ي ـل ـع ــب ط ــرابـ ـل ــس مـ ــع الـ ـعـ ـه ــد (بـ ــرج
حـ ـم ــود) ،ع ـل ـمــا ان ب ـطــل ل ـب ـنــان كــان
قــد فــاز على املنصورة املـصــري ،1-3
أمس ،في مباراة ودية.
ه ــذا وق ــد اق ــام اإلخـ ــاء االه ـلــي عاليه
حـ ـف ــل عـ ـش ــائ ــه ال ـ ـس ـ ـنـ ــوي ف ـ ــي ق ــاع ــة
"بــاف ـي ـيــون روي ـ ــال" ف ــي "بـ ـي ــال" ،ال ــذي
تـ ـم ـ ّـي ــز بـ ـحـ ـض ــور حـ ـش ــد كـ ـبـ ـي ــر مــن
الشخصيات السياسية واالجتماعية
والرياضية والفنية ،ومحبي النادي
الـعــائــد حــديـثــا ال ــى مـكــانــه الطبيعي
في دوري االضواء.
الحفل الــذي شهد تنظيمًا فريدًا من
نــوعــه عـلــى الـصـعـيــديــن اللوجستي
والفنيّ ،
تقدم حضوره وزير الشباب
وال ـ ــري ـ ــاض ـ ــة ال ـع ـم ـي ــد عـ ـب ــد امل ـط ـل ــب

ّ
شهيب،
حـنــاوي ،وزيــر الــزراعــة اكــرم
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة وائـ ـ ـ ــل ابـ ـ ــو فـ ــاعـ ــور،
َ
والنائب هنري الحلو ،ونجلي رئيس
الـحــزب التقدمي االشـتــراكــي النائب
ولـ ـي ــد جـ ـنـ ـب ــاط ،ت ـي ـم ــور واص ـ ـ ــان،
واالمني العام لالتحاد اللبناني لكرة
القدم جهاد الشحف ،ورئيس النادي
ّ
امل ـن ــظ ــم ع ـل ــي ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف ،وام ــن
ّ
الـســر وائ ــل شـهــيــب ،ورئ ـيــس اتـحــاد
كرة املضرب سمير صليبا ،والريشة
ال ـطــائــرة جــاســم قــان ـصــوه ،ورئـيـســة
جمعية بيروت ماراثون مي الخليل،
ً
اضــافــة ال ــى رؤس ــاء بـلــديــات وانــديــة
وجمعيات الجبل.
ّ
وتخلل الحفل الــذي قـ ّـدمــه االعالمي
رجا نصر الدين ،فقرات فنية ابرزها

للفنان رامــي عياش ،الــذي كــان على
رأس امل ـســاه ـمــن ف ــي ن ـج ــاح الـحـفــل
م ــن خ ــال دع ـمــه الـ ـن ــادي بـحـضــوره
ل ـت ــأدي ــة ف ـق ــرة غ ـنــائ ـيــة م ــن دون اي
مقابل ،كما ّ
تميز الحفل بفقرة مميزة
للفنان الكوميدي جنيد ًزين الدين،
وال ـف ـنــانــة س ــاب ــن ،اض ــاف ــة ال ــى احــد
ن ـجــوم بــرنــامــج ""Arab Got Talent
عازف االيقاع ،دانيال.
وفي سياق متصلّ ،
تقدم نادي الصفاء
ٍ
من التضامن صور واإلخاء بالتهنئة
ملناسبة عودتهما إلى دوري الدرجة
األولى .كذلك شكر رضا عنتر على ما
قــدمــه ملنتخب لـبـنــان خ ــال مسيرته
الطويلة والحافلة بالنجاح والتألق،
وذلك بعد إعالنه اعتزال اللعب دوليًا.

