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تصفيات أميركا الجنوبية

الفورموال 1

تاريخ األرجنتين في خطر
حسن زين الدين

تـكـفــي تـعــابـيــر وج ــه لـيــونـيــل ميسي
بني الخيبة والــوجــوم والــذهــول عند
صافرة نهاية مباراة األرجنتني أمام
الـبـيــرو فــي الـجــولــة قبل األخ ـيــرة من
تصفيات أمـيــركــا الجنوبية املؤهلة
ملــونــديــال روسـيــا  ،2018لتحكي عن
صورة «ألبيسيليستي» وأحواله وما
وص ــل إل ـيــه .كـيــف يـمـكــن أن ال تكون
هــذه التعابير واألرجـنـتــن هــي اآلن،
بكل بساطة ،خــارج مونديال روسيا
بــاح ـتــال ـهــا امل ــرك ــز الـ ـس ــادس ب ـفــارق
األهـ ــداف عــن الـبـيــرو صــاحـبــة املــركــز
الخامس املؤهل للملحق ونقطة عن
كولومبيا الرابعة ومثلها عن تشيلي
الـ ـث ــالـ ـث ــة وثـ ـ ـ ــاث ع ـ ــن األوروغ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،كـ ــذلـ ــك ف ـ ـ ــإن الـ ـ ـب ـ ــاراغ ـ ــواي
تحاصرها فــي املــركــز السابع بفارق
نقطة.
م ـس ــأل ــة عـ ــدم ت ــأه ــل األرجـ ـنـ ـت ــن إل ــى
املونديال لم تعد مجرد كالم أو ُّ
تخيل،
ً
بــل أضحت واقـعــا قــابــا للتحقق في
ظل واقــع «ألبيسيليستي» ونتائجه
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،إذ فـ ـش ــل ف ـ ــي املـ ـب ــاري ــات
ال ـث ــاث األخ ـي ــرة ف ــي تـحـقـيــق ال ـفــوز،
م ـك ـت ـف ـيــا ب ــالـ ـتـ ـع ــادل ،ب ـي ـن ـهــا مــرتــن
متتاليتني على أرضه ،إذ حتى الفوز
فــي الـجــولــة األخ ـيــرة على اإلك ــوادور
على أرض األخيرة التي هزمت فيها
األوروغــواي واملرتفعة  2000متر عن
سطح البحر قد ال يكون كافيًا للتأهل
املباشر ،أما إمكانية التعادل ،وحتى
ال ـخ ـس ــارة ،فـلـيـســت مـسـتـبـعــدة على
اإلطـ ــاق ،إذ للتذكير ف ــإن اإلكـ ــوادور
نـفـسـهــا كــانــت ق ــد هــزمــت األرجـنـتــن
على أرضها ذهابًا .0-2
ل ـي ــس خ ــاف ـي ــا أن وض ـ ــع األرج ـن ـت ــن
م ـنــذ ال ـب ــداي ــة غ ـيــر طـبـيـعــي ف ــي هــذه
التصفيات ،وهذا ما انكشف تحديدًا
فــي الخسارة القاسية أمــام البرازيل
بـ ـث ــاثـ ـي ــة نـ ـظـ ـيـ ـف ــة ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ــاع ــب
نيمار ورفــاقــه ب ـ «راقـصــي التانغو»،
ل ـك ــن ال أح ـ ــد ك ـ ــان ي ـت ــوق ــع أن تـصــل
األرجـنـتــن إلــى مــا وصـلــت إلـيــه اآلن.
تـ ــاريـ ــخ األرج ـ ـن ـ ـتـ ــن وصـ ـيـ ـف ــة بـطـلــة
العالم والبطلة مرتني وحاملة الرقم
القياسي في «كوبا أميركا» لم يترك
ً
مـ ـج ــاال ل ـك ـث ـيــريــن ألن ي ـت ـص ــوروا أن
ّ
«ألبيسيليستي» سيكون معلقًا بني
الـحـيــاة وامل ــوت فــي مـبــاراتــه األخـيــرة
في التصفيات.
صادم بكل ما للكلمة من معنى ما هو

حاصل مع األرجنتني .منذ الخسارة
أم ــام ال ـبــرازيــل ،ج ـ ّـرب األرجنتينيون
ك ــل شـ ـ ــيء :أقـ ــالـ ــوا امل ـ ـ ــدرب إدغ ـ ـ ــاردو
بـ ــاوت ـ ـسـ ــا ،وأتـ ـ ـ ـ ــوا بـ ــاسـ ــم ك ـب ـي ــر هــو
خ ــورخ ــي س ــام ـب ــاول ــي م ـك ــان ــه .خــرج
عـ ــدد م ــن رم ـ ــوز امل ـن ـت ـخــب الـســابـقــن
وص ـح ــاف ــة الـ ـب ــاد لـ ـيـ ـش ـ ّـدوا م ــن أزر
امل ـ ــدرب وال ــاع ـب ــن .وص ــل األمـ ــر ألن

يقرر االتحاد األرجنتيني لكرة القدم
ل ـع ــب امل ـ ـبـ ــاراة األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى مـلـعــب
«بونبونيرا» الشهير ،ملا له من أجواء
خــاصــة وتحفيزية لــاعـبــن ،لكن كل
هذا لم ينفع ...وبقي ميسي وحيدًا.
ن ـ ـعـ ــم مـ ـيـ ـس ــي وحـ ـ ـي ـ ــد فـ ـ ــي كـ ـ ــل هـ ــذه
امل ـع ـم ـعــة« .ل ـي ــو» يـفـعــل ك ــل م ــا يجب
عليه فعله النتشال بالده من الغرق،

تشيلي تُحيي آمالها
أنعشت تشيلي آمالها بالتأهل بفوزها على ضيفتها اإلكوادور  ،1-2سجلها
إدواردو فارغاس ( )22وأليكسيس سانشيز ( )86لتشيلي ،وأليكس إيبارا
( )82لإلكوادور.
وفشلت األوروغواي صاحبة املركز الثاني في حسم بطاقة التأهل بتعادلها
خارج ملعبها مع فنزويال .0-0
كذلك أهدرت كولومبيا فرصة االقتراب من النهائيات ،بعد أن ّفرطت بالفوز
على ضيفتها الباراغواي ،وسقطت أمامها بسيناريو «هتشكوكي» ،2-1
سجلها راداميل فالكاو ( )79لكولومبيا ،وأوسكار كاردوزو ( )89وأنطونيو
سانابريا ( )90للباراغواي.
وفي مباراة هامشية في الباز على علو أكثر من  3آالف متر عن سطح
البحر ،عاد املنتخب البرازيلي املتأهل بالتعادل السلبي مع بوليفيا ،في
مباراة أضاع فيها أبطال العالم خمس مرات أهدافًا بالجملة ،وتحديدًا من
قبل نجمهم نيمار.

صراع فيتيل وهاميلتون
في اليابان يبدأ من التجارب
لـكـنــه ال يـلـقــى ال ـت ـجــاوب م ــن الـبـقـيــة.
كــل ثقل األرجـنـتــن ملقى على كتفي
نجم برشلونة ،فيما البقية الباقية
مجرد كومبارس ال ّ
يقدمون املطلبون
منهم كالعبني يرتدون القميص الذي
ارتداه دييغو أرماندو مارادونا.
ل ـكــن س ــام ـب ــاول ــي ،ال ـ ــذي راه ـ ــن عليه
األرج ـن ـت ـي ـن ـي ــون ك ـث ـي ـرًا إليـ ـج ــاد حــل
ل ـه ــذه امل ـع ـض ـل ــة ،ارتـ ـك ــب أخ ـ ـطـ ـ ً
ـاء فــي
توقيت قاتل ،إذ من غير املعقول في
هــذه املرحلة الدقيقة عــدم استدعائه
غــونــزالــو هـيـغــوايــن وإبـ ـق ــاؤه بــاولــو
ديباال وماورو إيكاردي طوال املباراة
أم ـ ــام ال ـب ـي ــرو ع ـلــى م ـق ـعــد االح ـت ـيــاط
واع ـت ـم ــاده ع ـلــى أل ـي ـخــانــدرو غــومـيــز
العـ ـ ــب أتـ ــاالن ـ ـتـ ــا اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي وداريـ ـ ـ ــو
ب ـي ـن ـيــدي ـتــو الع ـ ــب ب ــوك ــا ج ــون ـي ــورز
امل ـف ـت ـقـ َـديــن ل ـل ـخ ـبــرة واالن ـس ـج ــام مع
التشكيلة ،إذ إن رصيدهما ال يحوي
سوى مباراة دولية واحدة فقط!
األرجـنـتــن فــي خطر حقيقي اآلن .ال
شك في أن األرجنتينيني سيعيشون
رعبًا وقلقًا لم يألفوه ولم يتصوروه
ح ـتــى م ــوع ــد امل ـ ـبـ ــاراة األخـ ـي ــرة فجر
األرب ـ ـع ـ ــاء .ال مـ ـن ــاص م ــن ان ـت ـفــاضــة
ك ـ ـبـ ــرى أمـ ـ ـ ــام اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور ،وإال ف ــإن
الكارثة ستكون ّ
مدوية ،وإال فسيكون
املـ ــونـ ــديـ ــال م ـظ ـل ـم ــا بـ ـغـ ـي ــاب شـمــس
األرجنتني.

يفعل ميسي كل ما هو مطلوب منه إلنقاذ األرجنتين (أ ف ب)

سيطر األملاني سيباستيان فيتيل ،سائق
فيراري ،والبريطاني لويس هاميلتون،
سائق مرسيدس ،على جولتي التجارب
الحرة لجائزة اليابان الكبرى ،املرحلة
السادسة عشرة من بطولة العالم لسباقات
سيارات الفورموال  ،1التي تستضيفها
حلبة سوزوكا.
ً
وأنهى فيتيل الجولة األولى مسجال
 1,29,166دقيقة بفارق ضئيل بلغ 0,211
ثانية عن هامليتون الذي كان األسرع قبل
توقف التجارب لبعض الوقت بسبب حادث
تعرض له سائق تورو روسو اإلسباني
كارلوس ساينز جونيور.
وجاء سائق ريد ُبل األوسترالي دانيال
ريكياردو في املركز الثالث بفارق 0,375
ث عن فيتيل ،فيما حل زميل األخير
الفنلندي كيمي رايكونن رابعًا أمام سائق
مرسيدس مواطنه فالتيري بوتاس.
وفي الجولة الثانية سجل هاميلتون
 1,48,719دقيقة متقدمًا بفارق 0,799
ثانية عن الفرنسي إيستيبان أوكون سائق
فورس إينديا و 2,626ث عن زميل األخير
املكسيكي سيرجيو بيريز ،فيما تراجع
فيتيل إلى املركز العاشر.
وتقام التجارب الرسمية للسباق اليوم
الساعة  9.00صباحًا بتوقيت بيروت،
والسباق غدًا الساعة  8.00صباحًا.

اخبار رياضية

لبنان في االتحاد اآلسيوي للصحافة

سوق االنتقاالت

هاينكس يُعطي الضوء األخضر لبايرن

سيبقى إينييستا مع برشلونة حتى اعتزاله (أ ف ب)
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واف ـ ـ ــق يـ ـ ــوب ه ــاي ـن ـك ــس ع ـل ــى الـ ـع ــودة
لتدريب بــايــرن ميونيخ األملــانــي حتى
نـهــايــة املــوســم خـلـفــا لــإيـطــالــي كــارلــو
أنشيلوتي املقال من منصبه األسبوع
امل ـ ــاض ـ ــي ،ب ـح ـس ــب مـ ــا أع ـ ـلـ ــن ال ـ ـنـ ــادي
ال ـبــافــاري .وأورد بــايــرن فــي بـيــان عبر
موقعه اإللكتروني« :إدارة نادي بايرن
ميونيخ ويوب هاينكس توصال اليوم
(أم ــس) إلــى اتـفــاق على الـتـعــاون حتى
 30ح ــزي ــران  ،»2018مــؤك ـدًا أن امل ــدرب
املخضرم ( 72عامًا) «سيتولى مهماته
اعتبارًا من االثنني».
وق ــال هاينكس املـقــرب ج ـدًا مــن رئيس
الـنــادي أولــي هونيس ،في تصريحات
ملـجـلــة «ك ـي ـكــر» االمل ــان ـي ــة« :هـ ــذه ليست
عـ ـ ــودة (عـ ـ ــن االع ـ ـ ـتـ ـ ــزال) .إنـ ـه ــا خــدمــة
لـصــديــق وأق ــوم بـهــا فـقــط ألنـنــي مدين
كثيرًا لـبــايــرن» ،وأض ــاف« :ل ـ ّ
ـدي شعور
جيد جدًا ،ويمكننا البدء فورًا».
وق ــال الرئيس التنفيذي للنادي كــارل
 هاينتس رومينيغيه« :هـنــاك عالقةثقة قوية بني يوب هاينكس وبايرن»،

مضيفًا« :فــي هــذه اللحظة ،هــو املــدرب
املثالي لبايرن».
ورأى امل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي ح ـســن صــالــح
حميدزيتش أن «يوب هاينكس أستاذ
ف ــي إدارة ال ــاع ـب ــن وال ـت ـك ـت ـيــك .نحن
مقتنعون تمامًا بأنه الشخص املناسب
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي مل ـس ــاع ــدة الـفــريــق
على استعادة طريق النجاح وتحقيق
أهدافنا».
وعلى صعيد الالعبني ،أعلن برشلونة
اإلسباني توصله إلى اتفاق مع قائده
أندريس إينييستا لتمديد عقده «مدى
الحياة» ،ما سيبقي الالعب البالغ 33
عــامــا ،فــي صـفــوف ال ـنــادي الكاتالوني
حتى اعتزاله.
وكـ ـ ــان ال ـع ـق ــد ال ـس ــاب ــق ي ــرب ــط ال ــاع ــب
بــالـنــادي ال ــذي نـشــأ فــي صـفــوفــه حتى
حـ ــزيـ ــران  .2018وق ـ ــال إيـنـيـيـسـتــا في
مــؤتـمــر صـحــافــي« :س ــأك ــون هـنــا طاملا
يمكن جـســدي وذهـنــي ذل ــكّ .نيتي هي
البقاء ألطول فترة ممكنة ،لكنني ال أريد
البقاء ملجرد البقاء».

فاز الزميل إبراهيم الدسوقي بعضوية املكتب
اآلسيوي للصحافة الرياضية
التنفيذي لالتحاد
في االنتخابات التي ُأ َ
جريت أمس في العاصمة
الباكستانية إسالم أباد بحضور  25دولة في
الكونغرس الـ  20لالتحاد القاري ،الذي شهد
انتخاب الكويتي سطام الساهلي رئيسًا له.
وكانت الجمعية العمومية قد ّ
كرمت الرئيس
الفخري لجمعية الصحافيني الرياضيني يوسف
برجاوي ،وأطلقت عليه لقب عميد الصحافيني
الرياضيني اآلسيويني ،وأشادت وزيرة اإلعالم
الباكستانية مريم أورانجيب بجهود البرجاوي
في تأسيس االتحاد اآلسيوي عام 1978
وسلمته درعًا تكريمية.

إدارة جديدة للشبيبة البوشرية

ُ
انتخبت لجنة إدارية جديدة لنادي الشبيبة
البوشرية برئاسة وليد شحادة القاصوف
ُلوالية تنتهي في  17أيلول  2019بعد انتخابات
أجريت في ّ
مقر النادي ،إذ عقد الفائزون
بالتزكية جلسة توزيع املناصب ،وجاءت كاآلتي:
وليد القاصوف (رئيسًا) ،جان باخوس (نائبًا
للرئيس) ،جان بربر أبو جودة (أمينًا للسر)،
إيلي باخوس (أمينًا للصندوق) ،رفيق عريبي
(محاسبًا) ،باسكال فارس وروي القاصوف
وجو شهوان وأنطوان كيروز وطوني حنكش
ودونالد راضي وإيليو عون ويوسف الخويري
ً
(أعضاء).
وروك حكيم وأنطوني عبد املسيح

ميني فوتبول لبنان في المونديال

يخوض منتخب لبنان للميني فوتبول
أولى مبارياته في كأس العالم الثانية التي
تستضيفها نابل التونسية ،وذلك أمام منتخب
ليبيا غدًا الساعة  17.30بتوقيت بيروت.

