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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

اينشتاين وفرانكنشتاين في «دربي» انكلترا
صـحـيــح ان «درب ـ ــي» ش ـمــال ان ـك ـل ـتــرا بين
العريقين ليفربول ومانشستر يونايتد
سيكون مساء االثنين في ختام المرحلة
الثامنة من الدوري االنكليزي الممتاز ،لكن
ال يمكن النظر الــى هــذه المرحلة دون
الحديث عنه قبل اي لقاء آخر بالنظر الى
التحديات الكبيرة التي يحملها
شربل ّ
كريم
فـلـنــدع كــل مـبــاريــات "البريميير ليغ"
جــان ـبــا ف ــي ن ـهــايــة االس ـب ــوع ال ـحــالــي،
وننظر الى مباراة واحدة فقط ستكون
مسك الختام.
ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ي ـس ـت ـض ـي ــف م ــان ـش ـس ـت ــر
يــونــايـتــد ف ــي ل ـقــاء م ـس ـمــاري عــاصــف
حـتــى قـبــل ان ينطلق ،اذ ان الفريقني
ي ـط ـم ـحــان الـ ــى الـ ـع ــودة ألداء االدوار
االولــى في البطولة االنكليزية .وهما
ايضًا يقفان على مقربة من بعضهما
بـعـضــا ،اذ يـتـقـ ّـدم "الـشـيــاطــن الحمر"
ع ـلــى "ال ـح ـم ــر" ب ـف ــارق  3ن ـقــاط ف ـقــط...
فضال عن التاريخ الناري الذي يعرفه
الجميع عن غريمني تقليديني اكثر من
احد آخر في انكلترا.
اي ٍ
هـ ــذه امل ـ ـبـ ــاراة ال ت ـح ـمــل بـتـحــديــاتـهــا
ف ـقــط امل ـنــاف ـســة ال ــراه ـن ــة ع ـلــى امل ــراك ــز
ّ
املتقدمة بني االحمرين ،وال ّ
تجر معها
تـحــديــات املــاضــي الـبـعـيــد او املــواســم
القريبة املاضية ،بــل هــي ايضًا اليوم
ٌّ
ّ
ت ـ ــرك ـ ــز عـ ـل ــى مـ ـش ــروع ــن ي ـس ـع ــى ك ــل

كلوب مرتاح ومورينيو
في عين العاصفة قبل موقعة
«دربي» الشمال االنكليزي
ً
منهما الى العودة بطال النكلترا بعد
انكفاء طــويــل بالنسبة الــى ليفربول،
وغير قصير بالنسبة الــى مانشستر
يونايتد ،الــذي كــان االبــرز في العصر
الحديث.
املشروع االول طفا في املوسم املاضي
فــي ملعب "انفيلد رود" ،ويحمل اسم
امل ـ ـ ــدرب االملـ ــانـ ــي ي ــورغ ــن كـ ـل ــوب .ام ــا
امل ـشــروع الـثــانــي ،فهو حــديــث ال ــوالدة
ويـ ـحـ ـم ــل ف ـ ــي ع ـ ـنـ ــوانـ ــه اس ـ ـ ــم امل ـ ـ ــدرب
البرتغالي جوزيه مورينيو.
ومما ال شك فيه انه قبل موقعة االثنني
س ـي ـن ـش ـغــل امل ـح ـل ـل ــون ب ــال ـح ــدي ــث عــن
"م ــو" اك ـثــر مـنــه عــن ك ـلــوب ،اذّ وبـعـيـدًا
م ــن ال ـ ــدرس ال ـقــاســي الـ ــذي لــق ـنــه اي ــاه
االسـ ـب ــان ــي ج ــوس ـي ــب غ ـ ــواردي ـ ــوال فــي

قد تكون مواجهة مورينيو لكلوب أصعب من تلك التي واجه فيها غوارديوال (ارشيف)

"دربي" مانشستر ،فإن مورينيو يواجه
خصم له على االطالق ،استنادًا
اصعب
ٍ
الــى ظــروف املـبــاراة وارتـبــاطــات اخرى
ّ
تخص مدرب "الحمر" دون سواه.
وهنا الحديث عن العمل الــذي قــام به
كلوب منذ املوسم املاضي حتى اليوم،
حيث بنى فريقًا يمكنه عرقلة ٍّ
اي كان
في "البريميير ليغ" ،وهــو االمــر الذي
لم يتمكن من مورينيو من فعله حتى
اآلن ،لكنه بعد شهرين على استالمه
زم ــام االمـ ــور ف ــي يــونــايـتــد يـقــف ام ــام
هــذا االخـتـبــار ال ــذي اذا لــم ينجح فيه
فـسـيـفـتــح اب ـ ــواب الـجـحـيــم عـلـيــه على
نحو مبكر.
وكـثـيــرة هــي الـتـحــديــات الـتــي تــواجــه
م ــوريـ ـنـ ـي ــو ف ـ ــي ه ـ ــذه امل ــوقـ ـع ــة ال ـت ــي
ي ـف ـت ــرض ان ي ـك ـشــف ف ـي ـهــا انـ ــه وج ــد
ّ
ال ـح ــل ملـشــاكـلــه ال ـك ـث ـيــرة ف ــي ال ـفــريــق.
وه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـش ـ ـكـ ــات ه ـ ــي ط ـ ــارئ ـ ــة ول ــم
تـكــن بالحسبان بالنسبة ال ـيــه ،على
غ ــرار ع ــدم ظ ـهــور الـقــائــد واي ــن رونــي
بــالـصــورة املطلوبة ،وهــو ام ـ ٌـر ّ
يحمل
م ـســؤول ـي ـتــه ال ـب ـعــض الـ ــى مــوري ـن ـيــو
نفسه على اعتبار ان "الغولدن بوي"
لــم يـتــأقـلــم مــع تـكـتـيـكــات املــركــز الــذي
وضعه فيه .وهذا االمر ينطبق أيضا
ع ـلــى ال ــواف ــد ال ـجــديــد ال ـفــرن ـســي بــول
بــوغـبــا ،ال ــذي ت ــاه فــي م ـبــاريــات عــدة،

وهو اليوم يخلق حتى مشكلة لزميله
فـ ــي خـ ــط الـ ــوسـ ــط االسـ ـب ــان ــي امل ـم ـيــز
انــديــر هـيــريــرا بسبب عــدم انضباطه
الـتـكـتـيـكــي ف ــي حـ ــاالت عـ ــدة .ك ــل هــذا

ي ـتــرافــق م ــع م ـشــاكــل دفــاع ـيــة تتمثل
ب ــاع ـب ــن م ـت ــراج ـع ــي املـ ـسـ ـت ــوى مـثــل
ل ــوك ش ــو وال ـه ــول ـن ــدي داالي بـلـيـنــد،
اذ رغـ ــم ظ ـه ــور دف ـ ــاع يــونــاي ـتــد على

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا
إنكلترا (المرحلة )8

إيطاليا (المرحلة )8

 السبت:تشلسي  -ليستر سيتي ()14.30
أرسنال -سوانسي ()17.00
بورنموث  -هال سيتي ()17.00
مانشستر سيتي  -إفرتون ()17.00
ستوك سيتي  -سندرالند ()17.00
وسـ ــت ب ــروم ـي ـت ــش ال ـب ـي ــون  -تــوت ـن ـهــام
()17.00
كريستال باالس  -وست هام ()19.30

 السبت:نابولي  -روما ()16.00
بيسكارا  -سمبدوريا ()19.00
يوفنتوس  -اودينيزي ()21.45

 االحد:ميدلسبره  -واتفورد ()15.30
ساوثمبتون  -بيرنلي ()18.00
االثنني:
ليفربول  -مانشستر يونايتد ()22.00

 األحد:فيورنتينا  -اتاالنتا ()13.30
جنوى  -امبولي ()16.00
انتر ميالنو  -كالياري ()16.00
التسيو  -بولونيا ()16.00
ساسوولو  -كروتوني ()16.00
كييفو  -ميالن ()21.45
 اإلثنني:باليرمو  -تورينو ()21.45

نحو مـقـبــول ،لكن الـفــريــق لــم يحافظ
على شباكه نظيفة في اي مباراة في
الدوري منذ آب املاضي.
ك ــل ه ـ ــذه االم ـ ـ ــور ع ـل ــى م ــوري ـن ـي ــو ان
يتعامل معها في مواجهة "أينشتاين"
ال ـك ــرة االن ـك ـل ـيــزيــة حــال ـيــا ،اي ك ـلــوب،
ال ـ ـ ــذي ال شـ ــك فـ ــي ان ـ ــه ي ـع ـل ــم م ـكــامــن
ضـ ـع ــف خـ ـصـ ـم ــه ،وس ـي ـس ـت ـخ ــدم مــن
اجلها تكتيكاته الحذقة ،وخصوصًا
ف ــي خ ــط ال ــوس ــط ل ـكــونــه يـ ــرى دائ ـمــا
ان ال ـحــرب تـحـســم فــي مـعــركــة هـنــاك،
ل ـ ـ ــذا سـ ـي ــرص ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ال ـض ـغ ــط
القوي على حامل الكرة بهدف اربــاك
يونايتد وجعل الكفة تميل ملصلحته.
ٌ
ك ـف ــة م ــال ــت غــال ـبــا ملـصـلـحــة لـيـفــربــول
بفضل هجومه الــذي سجل  13هدفًا
فــي املـبــاريــات االرب ــع االخ ـيــرة ،لتبقى
املــاحـظــات على الــدفــاع ال ــذي ال ّ
يعد
افضل بكثير من نظيره في يونايتد.
اذًا "اي ـن ـش ـتــايــن" مـسـتـعــد بـحـســابــاتــه
الخاصة ،و"السبيشال وان" قد تصبح
صـ ــورتـ ــه ب ـب ـش ــاع ــة "ف ــران ـك ـن ـش ـت ــاي ــن"
بــالـنـسـبــة ال ــى جـمــاهـيــر يــونــايـتــد في
حــال خـســارتــه هــذه املــوقـعــة ،الـتــي قد
تحدد على نحو كبير موقع الفريقني
الشماليني بــن املتنافسني على لقب
"البريميير ليغ" هذا املوسم ولو اننا
عمليًا ما زلنا في بدايته.

السلة اللبنانية

ّ
الرياضي يتسلى ببطل كازاخستان في طريقه الى المربع الذهبي

كريم زينون صاعدًا للتسجيل في سلة بارسي أتيرو (موقع الفيبا)

فـ ــوز م ـم ـتــع آخـ ــر ح ـق ـقــه ال ــري ــاض ــي
بـ ـط ــل لـ ـبـ ـن ــان فـ ــي بـ ـط ــول ــة االنـ ــديـ ــة
اآلس ـيــويــة ل ـكــرة ال ـس ـلــة امل ـقــامــة في
ّ
ال ـ ـصـ ــن ،حـ ـي ــث تـ ـس ــل ــى هـ ـ ــذه املـ ــرة
بـ ـب ــارس ــي أت ـ ـيـ ــرو ال ـك ــازاخ ـس ـت ــان ــي
بتغلبه عليه  69-88فــي الــدور ربع
ال ـن ـهــائــي ،لـيـقـتـحــم امل ــرب ــع الــذهـبــي
بقوة حيث سيواجه اليوم الساعة
 11.30ب ـت ــوق ـي ــت ب ـ ـيـ ــروت االهـ ـل ــي
االماراتي.
امل ــارد االص ـفــر ال ــذي سـبــق ان احــرز
لقب بطولة انــديــة آسـيــا عــام ،2011
فـ ــرض ان ت ـك ــون امل ـ ـبـ ــاراة م ــن طــرف
واحد فقط ،بفعل اسلوبه الذي ّ
كبل
خصمه على نحو شبه تام ،ليذهب
ـود
ـوز سـ ـه ــل وبـ ــأقـ ــل م ـج ـه ـ ٍ
نـ ـح ــو ف ـ ـ ـ ٍ
م ـم ـك ــن ب ـح ـي ــث انـ ـه ــى الـ ــربـ ــع االول

بفارق مريح .18-31
ٍ
وكــالـعــادة أدى الـعـنــاصــر املحليون
ف ــي ال ــري ــاض ــي دورًا ك ـب ـي ـرًا ف ــي هــذا
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــار ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ص ــان ــع
االلـ ـع ــاب وائ ـ ــل ع ــرق ـج ــي ،ال ـ ــذي ب ــدأ
ً
ال ــرب ــع ال ـثــانــي م ـس ـجــا  5ن ـقــاط و4
ّ
تمريرات حاسمة ليرفع تقدم فريقه
ال ــى  20نـقـطــة ب ـعــد مـ ــرور  4دقــائــق
فـقــط عـلــى بــدايــة ه ــذا الــربــع ،ليأتي
ال ــدورع ـل ــى الـعـنــاصــر ال ـب ــدالء الخــذ
دوره ـ ـ ــم ع ـل ــى ارض امل ـل ـع ــب ،حـيــث
ش ــارك جــوي زلـعــوم وروي سماحة
وكــريــم زي ـنــون ال ــذي ب ــرز فــي نهاية
هذا الربع (.)25-53
وازدادت االم ـ ـ ـ ـ ــور صـ ـع ــوب ــة ع ـلــى
ال ـك ــازاخ ـس ـت ــان ـي ــن ع ـن ــدم ــا ان ـت ـهــى
ال ـ ــرب ـ ــع ال ـ ـثـ ــالـ ــث بـ ـ ـف ـ ــارق  25ن ـق ـطــة

ملصلحة بطل لبنان ( ،)47-72الذي
ذهب الى تحقيق فوز مريح بنتيجة
.69-88
وكـ ـ ــان أفـ ـض ــل ُم ـس ـج ــل ف ــي املـ ـب ــاراة
ف ــادي الـخـطـيــب بــرصـيــد  18نـقـطــة،
واض ــاف الـعـمــاق النيجيري أالدي
أمينو «دابل دابل» قوامها  16نقطة
و 10متابعات ،واالميركي ديواريك
سبينسر  13نـقـطــة مــع  5تـمــريــرات
حــاس ـمــة ،بـيـنـمــا ك ــان نـصـيــب وائ ــل
ع ــرقـ ـج ــي  12ن ـق ـط ــة و 7تـ ـم ــري ــرات
حاسمة.
يـ ـ ــذكـ ـ ــر ان املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة االخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي
ال ـ ـ ـ ــدور نـ ـص ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي س ـت ـج ـمــع
بـ ــن زيـ ـجـ ـي ــان ــغ ال ـص ـي ـن ــي ص ــاح ــب
االستضافة وبيتروشيمي االيراني
عند الساعة  15.00بتوقيت بيروت.

