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رياضة

التاريخ يقابل التاريخ في «أنفيلد رود»
هادي أحمد
ّ
حـ ـ ـ ـ ــذر االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـك ــرة
ال ـ ـقـ ــدم ج ـم ــاه ـي ــر ف ــري ـق ــي ل ـي ـفــربــول
ومانشستر يونايتد مــن تصرفات
ع ــدوانـ ـي ــة فـ ــي اإلط ـ ـ ــار ال ـط ـب ـي ـعــي ل ـ
"دربــي" انكلترا الــذي ال بد أن يكون
نــاريــا عـلــى كــل ال ـص ـعــد .ص ــراع بني
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ،وصـ ـ ــراع ب ــن امل ــدرب ــن
ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي ج ـ ـ ــوزي ـ ـ ــه م ــوريـ ـنـ ـي ــو
واألمل ـ ــان ـ ــي يـ ــورغـ ــن ك ـ ـلـ ــوب ،وك ــذل ــك
صراع مرتقب على أرض امللعب بني
الالعبني.
ال ـن ــادي ــان تـعــرضــا أخ ـي ـرًا لـعـقــوبــات
من الـ "يويفا" بسبب اتهامات عدة،
مــن بـيـنـهــا الـهـتــافــات املـسـيـئــة .هــذه
مـســألــة ع ــادي ــة ،لـكــن األك ـثــر خـطــورة
ه ــو ع ــدد ال ـب ـطــاقــات ال ـح ـم ــراء الـتــي
ت ـت ـكــاثــر ن ـس ـب ـيــا "درب ـ ـ ــي" ب ـع ــد آخ ــر.
وهذه املسألة قد ال تغيب عن املباراة
األكثر شراسة في الـ "بريميير ليغ"،
حيث شهدت هذه املواجهة  16حالة
ط ـ ــرد س ــابـ ـق ــة ،م ـت ــرب ـع ــة فـ ــي امل ــرك ــز
ال ـثــانــي ب ـعــد دربـ ــي "مـيــرسـيـســايــد"
بــن إفــرتــون وليفربول ب ـ  20بطاقة
حمراء.
يرتكز الصراع الكبير بني الفريقني
أســاســا عـلــى مــن يــريــد الـتــربــع على
عــرش انكلترا ولـقــب الــزعــامــة فيها.
فمنذ زمن طويل ،كانت هذه الصفة
ُ
تـلـحــق بـلـيـفــربــول ،الــى حــن وصــول
"ال ـ ـس ـ ـيـ ــر" االسـ ـك ــوتـ ـلـ ـن ــدي أل ـي ـك ــس
فيرغيسون ،ليزيحهم عن عرشهم،
ويتربع مع "الشياطني الحمر" عليه.
وال ش ــك ف ــي أن هـ ــذا ال ـل ـقــب يـ ــراوح
ب ــن اإلثـ ـن ــن دون س ــواهـ ـم ــا ،اذ ان
ُ
يــونــاي ـتــد تـ ــوج ب ــال ــدوري بـعـشــريــن
لقبا قياسيا ،وليفربول فاز بدوري
أبـطــال أوروب ــا خمس م ــرات .يوجب
اإلنـ ـص ــاف امل ـق ــارب ــة ب ــن الـحـقـبـتــن
ال ــذهـ ـبـ ـيـ ـت ــن ل ــإثـ ـن ــن م ـ ـعـ ــا ،اذ ان
"ال ــري ــدز" ملــع فــي حـقـبــة امل ــدرب بــوب
بـيـسـلــي ،ويــونــايـتــد اب ــدع فــي حقبة
"ال ـس ـيــر" ،وبينهما يـتـفــوق األول إذ

ُ
تــوج بـ  20بطولة في تسع سنوات،
بـ ـمـ ـع ــدل  2.2بـ ـط ــول ــة فـ ــي امل ــوس ــم،
بينما حقق فيرغيسون  37بطولة
في  26عامًا ،بمعدل  1.4بطولة في
املوسم الواحد.
فــي املـبــاراة املنتظرة مساء االثنني،
ي ـن ـت ـظــر ل ـي ـف ــرب ــول لـ ـيـ ـح ــاول وض ــع
ح ـ ّـد لـسـلـسـلــة م ــن ال ـن ـتــائــج الـسـيـئــة
أمــام يونايتد في الــدوري ،والثابت
على االنطالقة القوية التي حققها.
ف ــي امل ـقــابــل ،يـمــر مــانـشـسـتــر بـفـتــرة

يحاول ليفربول وضع
ّ
حد لسلسلة من النتائج
السيئة أمام يونايتد
في الدوري

يطل الصراع القديم بين األحمرين على زعامة انكلترا (أرشيف)

تـ ـخـ ـب ــط ،وي ـ ـبـ ــدو وك ـ ـ ــأن الـ ـف ــري ــق ال
يزال في حالة بناء ،وإعــادة تشكيل
جـ ـ ــديـ ـ ــد ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا مـ ـ ــع مـ ـج ــيء
مورينيو.
امل ــواجـ ـه ــة ب ــن اإلث ـ ـنـ ــن ،ت ـص ــب فــي
مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ي ـ ــون ـ ــايـ ـ ـت ـ ــد ،إذ لـ ـ ــم ي ـف ــز
ليفربول الذي نجح بإخراج خصمه
مــن "ي ــوروب ــا ل ـيــغ" املــوســم املــاضــي،
ف ــي ال ـ ــدوري ع ـلــى غــري ـمــه م ـنــذ آذار
 ،2014ل ـكــن ال ــوض ــع ق ــد يـتـغـيــر مع
وصـ ــول ك ـل ــوب ،امل ـ ــدرب الـ ــذي نجح
بــإض ـفــاء نـكـهــة امل ـت ـعــة واإلثـ ـ ــارة مع
الفعالية في كل الفرق التي دربها،
ً
من ماينتس الى دورتموند وصوال
الى ليفربول.
ومواجهة كلوب مع مورينيو يمكن
وصفها بأنها مواجهة حذرة .وبني
ّ
التفوق الــى جانب
املدرستني ،يقف
كـلــوب فــي املــواج ـهــات الـســابـقــة بني
الـ ــرج ـ ـلـ ــن ،الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت عـ ـ ــام 2012
ف ــي دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ع ـنــدمــا
ك ــان مــوريـنـيــو مــدربــا لــريــال مــدريــد
وكلوب لدورتموند.
 5مرات منذ تلك املواقع ،نجح مدرب
ليفربول بالفوز فــي  3منها مقابل
فــوز وحيد ملــدرب يونايتد ،وأخــرى
ان ـت ـه ــت ب ــالـ ـتـ ـع ــادل ،ل ـي ـك ــون ك ـلــوب
خـ ــامـ ــس أك ـ ـثـ ــر مـ ـ ـ ــدرب ت ـغ ـل ــب ع ـلــى
مورينيو في مسيرته التدريبية في
أقل عدد من املواجهات بينهما.
امل ــواجـ ـه ــة األخ ـ ـيـ ــرة ك ــان ــت امل ــوس ــم
املــاضــي ضـمــن الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي،
ي ـ ـ ـ ــوم ك ـ ـ ـ ــان ك ـ ـ ـلـ ـ ــوب م ـ ـ ــع "الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدز"
ومورينيو مع "البلوز" .طبعًا تأخذ
املواجهة السادسة بينهما ،حجمًا
أكـ ـب ــر م ــن اإلثـ ـن ــن مـ ـع ــا ،ف ــال ـت ــاري ــخ
يقابله تــاريــخ عـلــى ملعب "أنفيلد"
ف ـ ـ ــي م ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــة ت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــة اسـ ـمـ ـه ــا
"ال ــدرب ــي" ،اذ رغ ــم أن ال ـص ــدام تكرر
كثيرًا بينهما ،إال أن هــذه املواجهة
هي عكس كل املواجهات في االعوام
األخ ـي ــرة ،فـهـنــاك سيقطف احدهما
مجد حــب الجماهير النهمة دائمًا
الى الفوز على الغريم املكروه.

الكرة اللبنانية

العهد يصعق اإلخاء بخماسية في  39دقيقة
لــم يرحم العهد ضيفه اإلخ ــاء األهلي
عــال ـيــه وفـ ــاز عـلـيــه  0 - 5ف ــي افـتـتــاح
األسـبــوع الــرابــع من الــدوري اللبناني
لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم .وأن ـ ـجـ ــز الـ ـعـ ـه ــداوي ــون
مهمتهم فــي ال ـشــوط األول موجهني
رس ـ ــال ـ ــة قـ ــويـ ــة لـ ـلـ ـف ــرق األخـ ـ ـ ـ ــرى ب ــأن
العهد بغياب ستة العبني أساسيني
وبتشكيلة لبنانية بحتة استطاع أن
يـتـخــم ش ـبــاك خـصـمــه بـخـمــاسـيــة في
أقل  39دقيقة ،لينتزع الصدارة مؤقتًا
بــرصـيــد تـســع ن ـقــاط بــانـتـظــار الـلـقــاء
الـصـعــب بــن ال ـســام زغــرتــا املـتـصــدر
الـســابــق ايـضــا بتسع نـقــاط والنجمة
الـعــاشــر بنقطتني الـيــوم عند الساعة
 17.30على ملعب املرداشية.
وال ــاف ــت أن ف ــوز ال ـع ـهــد ج ــاء بـغـيــاب
الـقــائــد عـبــاس عـطــوي ومـحـمــد حيدر
وال ـتــون ـســي يــوســف املــويـهـبــي الــذيــن
لم يكونوا ضمن تشكيلة الـ  18العبًا،
فيما بـقــي ن ــور مـنـصــور والنيجيري
م ــوس ــى ك ـب ـيــرو واألوغ ـ ـنـ ــدي ديـنـيــس
إيغوما على مقاعد االحـتـيــاط .وكــان
من املمكن أن تكون النتيجة أكبر لوال
اضاعة حسن شعيتو لركلة جزاء في
الشوط الثاني احتسبها الحكم محمد
درويش وأهدرها "موني".
أمـ ــا اإلخ ـ ـ ــاء ،فــالـنـتـيـجــة ت ـت ـحــدث عن
نفسها ،حيث لم يكن الفريق الجبلي
فصدم ّ
في يومه ُ
باملد العهداوي الذي
ً
صنعه العبون من الدفاع وصوال الى
الهجوم كجمال خليفة ومحمد قدوح
وج ــاد الــزيــن الــذيــن كــانــوا خـيــر بــدالء
لالعبني األساسيني.
ولــم يتأخر العهد كثيرًا حتى افتتح
التسجيل بهدف جميل للمدافع خليل
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أصداء عالمية

عين بيكيه على رئاسة برشلونة
أبدى مدافع برشلونة جيرارد بيكيه رغبته
في أن يصبح يومًا رئيسًا للنادي املاتالوني،
مجددًا تأييده لحق مقاطعة كاتالونيا في
تقرير مصيرها الذي أثار االسبوع املاضي
ً
جدال في إسبانيا .وقال بيكيه في مقابلة مع
القناة الكاتالونية الثالثة «تي في  »3أن دور
املدرب لم ُيصنع له وانما يتطلع ألن يكون يومًا
ً
ما مسؤوال في النادي .وتابع« :منصب مدرب،
ال أتصور ذلك النه ال يجلب لي السعادة ،لكن
منصب الرئيس ،أستطيع أن أقوم بأشياء
كثيرة وهو في النهاية يسعدني أيضًا».
وأضاف« :أرى مسيرتي كالعب قد اقتربت
من نهايتها واملرحلة املقبلة هي أن أصبح
رئيسًا».

كونغرس «الفيفا» في البحرين

اتخذ مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم قراره
باجتماع كونغرس «الفيفا» املقبل في أيار
عام  2017في العاصمة البحرينية املنامة.
وهذه هي املرة الثانية التي تستضيف فيها
عاصمة خليجية كونغرس «الفيفا» بعد
الدوحة عام  .2003وأكد رئيس االتحاد
اآلسيوي ونائب رئيس «الفيفا» الشيخ
سلمان بن ابراهيم آل خليفة أن قرار «الفيفا»
منح مملكة البحرين شرف تنظيم إجتماع
الجمعية العمومية العادي السابع والستني
للمنظمة الدولية الكروية االكبر عام ،2017
مشيرًا الى انه يعزز مكتسبات كرة القدم
اآلسيوية ويؤكد ريادتها على الساحة
الدولية.

اخبار رياضية

الرامية باسيل في
كأس العالم مجددًا

تشارك الرامية راي باسيل في نهائيات لكأس
العالم للرماية للمرة الرابعة على التوالي خالل
شهرين ،حيث ستكون موجودة في البطولة التي
ستقام في العاصمة االيطالية روما .ويتوقع
أن تكون املنافسة محتدمة ،إذ إن هذه البطولة
ستشهد مشاركة راميات من الطراز األول ومنهم
الرامية الفنلندية ماكيال نوميال بطلة أوملبياد
الصني ( ،)2008واالوسترالية كاترين سكينر،
الحائزة امليدالية البرونزية في أوملبياد ريو .2016
ّ
ُ
وت ّ
عد هذه املرحلة من األصعب وتمثل فرصة
للرامية اللبنانية لتحقيق نتيجة جيدة مجددًا
بمواجهة افضل راميات العالم.

قمة بين الجيش وبنك بيروت
في الفوتسال

ينطلق األسبوع الرابع من بطولة لبنان للفوتسال
بمباراة قمة بني فريقي الجيش وبنك بيروت
اليوم عند الساعة الخامسة على ملعب الرئيس
إميل لحود .وتقام غدًا ثالث مباريات ،حيث
يلتقي في األولى  AUSTمع شباب األشرفية
على امللعب عينه عند الساعة  ،16.00بينما
يلعب الجنوب الرياضي مع الشويفات على
ملعب الصداقة ( .)17.00وفي املباراة األخيرة
لهذا األسبوع يتواجه فريقا  1875والحرية
صيدا عند الساعة  18.00على ملعب مجمع
نبيه بري.

كريتيريوم لبنان الـ 27
ّ
سجل البديالن محمد قدوح ( )88هدفين للعهد وجاد الزين ( )19هدفًا للعهد (عدنان الحاج علي)

خميس بعد ثــاث دقــائــق على بداية
ال ـل ـق ــاء .وأضـ ـ ــاف جـ ــاد ال ــزي ــن ال ـهــدف
ال ـثــانــي ب ـعــد رك ـن ـيــة م ــن أح ـم ــد زري ــق
أخطأ حارس اإلخاء علي الحارس في
قطعها فــي الدقيقة  .28وع ــزز محمد
قـ ــدوح الـنـتـيـجــة م ــن ك ــرة شـعـيـتــو في
الــدقـيـقــة  ،31قـبــل أن تصبح النتيجة
 0 – 4ب ـعــد دقـيـقـتــن ب ــأق ــدام إخــائـيــة
وتـحــديـدًا املــدافــع أحـمــد عـطــوي الــذي
ّ
سجل خطأ في مرماه.
وضاعف قدوح النتيجة إلى  0 – 5في
الدقيقة  ،39لينتهي مهرجان األهداف

ويخرج العهد فائزًا في أفضل "بروفة"
قـبــل ل ـقــاء ال ـقــوة الـجــويــة ال ـعــراقــي في
نصف نهائي كأس االتحاد اآلسيوي،
الثالثاء عند الساعة  15.30على ملعب
املدنية الرياضية.
وك ـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن ت ـق ــام م ـب ــاراة
ثــان ـيــة أمـ ــس ض ـمــن األسـ ـب ــوع ال ــراب ــع
وتـ ـجـ ـم ــع ب ـ ــن ش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـسـ ــاحـ ــل مــع
ال ــراس ـي ـن ــغ ع ـل ــى م ـل ـعــب ال ـع ـه ــد ،لـكــن
ات ـح ــاد الـلـعـبــة ن ـقــل املـ ـب ــاراة ال ــى يــوم
األحــد على امللعب عينه عند الساعة
 15.30نظرًا النشغال بعض الالعبني

مــع املنتخب الــوطـنــي فــي لـقــاء غينيا
اإلستوائية وإفساحًا في املجال أمام
الراسينغ لكي يستعيد العبيه.
وي ـل ـع ــب الـ ـي ــوم ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة 15.30
التضامن صور مع ضيفه اإلجتماعي
ع ـل ــى م ـل ـعــب صـ ـ ــور ،ع ـل ــى ان يـخـتـتــم
األس ـب ــوع ال ــراب ــع غـ ـدًا بـلـقــاء األن ـصــار
وضيفه طرابلس على ملعب املدينة
الــريــاض ـيــة عـنــد ال ـســاعــة  .15.30كما
يلعب في التوقيت عينه النبي شيت
مـ ــع ض ـي ـف ــه الـ ـصـ ـف ــاء الـ ـخ ــام ــس عـلــى
ملعب النبي شيت.

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة
«كريتيريوم لبنان الـ  »27ملركبات الدفع الرباعي
( )4x4غدًا في كفرسلوان .هذا وأقيم الفحص
التقني والتدقيق االداري في باحة النادي املنظم
في الكسليك .وستنطلق املسابقة رسميًا عند
الساعة  11.00صباحًا.

«سوا للبنان» في جزين
ّ
برعاية ومشاركة العميد شامل روكز ،ينظم
بلديات ّ
ّ
إتحاد ّ
جمعية
جزين بالتعاون مع
ّ
«سباق القمم» يومًا رياضيًا بعنوان «سوا
للبنان» الستكشاف طبيعة ّ
جزين على مسار
 20كلم وذلك يوم األحد  23الحالي.

