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رياضة

رياضة
الكرة األرجنتينية

ّ
«التانغو» ...سكوالني وآيمار في مهمة صعبة
فصل جديد من حكاية نجم نادي ُ َ
برشلونة ،األرجنتيني ليونيل ميسي ،يكتب
مع منتخب األرجنتين .بعد الخيبات
واالعتزال ،ومن ثم العودة ،الـ«برغوث»
يقود منتخب بالده في مبارياته
التحضيرية ،استعدادًا للبطوالت القارية
خالل العام الجاري .منتخب األرجنتين
يستضيف اليوم ( 22:00بتوقيت
بيروت) منتخب فنزويال على ملعب واندا
ميتروبوليتانو ،وميسي مجددًا أمام
اختبار ّ
تحمل الضغوط
حسن رمضان

الـ ـبـ ـع ــض ب ـ ـ ــرر األم ـ ـ ـ ــر ب ــاالسـ ـتـ ـس ــام،
ً
وبـ ــأن ل ـيــو ق ــد ت ـعــب ف ـعــا م ــن خــوض
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائـ ـ ـي ـ ــات مـ ـ ــع مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب بـ ـ ــاده
وخ ـســارتــه ل ـهــا ،ومـنـهــم م ــن ب ــرر هــذا
ال ـف ـع ــل ب ـ ــأن م ـي ـســي غ ـي ــر م ــرت ــاح مــع
االتـ ـح ــاد األرج ـن ـت ـي ـنــي وم ــع امل ــدرب ــن
الذين يضعهم هذا االتحاد لإلشراف
عـلــى تــدريــب املـنـتـخــب .تبقى كــل هــذه
ال ـت ـبــريــرات م ـجــرد آراء ،إذ إن ميسي
كـ ـ ــان ت ـص ــري ـح ــه واض ـ ـحـ ــا ج ـ ـ ـدًا« ،ل ــن
أع ــود م ـجــددًا إل ــى األرج ـن ـتــن ،انتهت
م ـس ـي ــرت ــي الـ ــدول ـ ـيـ ــة» .لـ ــم ي ــذك ــر لـيــو
الـسـبــب ،لكن الجميع كــان على درايــة
بأن ميسي أرهقه اللعب الدولي كثيرًا،
إن كــان على الصعيد الجسدي ،نظرًا
ّ
لتحمله العبء كله داخل املنتخب ،أو
على الصعيد النفسي ،بسبب تكرار
ال ـخ ـي ـبــات .ب ـعــد  ،2016وت ـح ــدي ـدًا في
موسم  ،2018/2017عاد ليو من جديد

إل ــى امل ـن ـت ـخــب ،وش ـ ــارك ف ــي م ـبــاريــات
تـصـفـيــات أمـيــركــا الـجـنــوبـيــة املــؤهـلــة
ّ
ملونديال روسـيــا  2018األخـيــر .تمكن
م ـي ـس ــي مـ ــن ح ـس ــم املـ ـ ـب ـ ــاراة األخـ ـي ــرة
ف ـ ــي ج ـ ـ ـ ــدول مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ال ـت ـص ـف ـي ــات
أمـ ــام اإلك ـ ـ ـ ــوادور ،بـتـسـجـيـلــه لـثــاثـيــة
(هــاتــريــك) حـمــل فيها منتخب بــاده
عـ ـل ــى ك ـت ـف ـي ــه ،ووض ـ ـعـ ــه فـ ــي الـ ـع ــرس
العاملي بروسيا .قبل أشهر من بداية
الـتـظــاهــرة املــونــديــالـ ّـيــة األك ـبــر ،صـ ّـرح
م ـي ـســي بـ ــأن هـ ــذا امل ـن ـت ـخــب ل ــن يـصــل
إلى مكان بعيد في كأس العالم ،وكأن
لـيــونـيــل عـلــى درايـ ــة بــوضــع املنتخب
وظ ــروف ــه ،وبــاألس ـمــاء الـتــي ستشارك
إل ـ ــى ج ــان ـب ــه فـ ــي املـ ــونـ ــديـ ــال .أس ـم ــاء
جـ ــديـ ــدة أش ــركـ ـه ــا امل ـ ـ ـ ــدرب خ ــورخ ــي
س ــامـ ـب ــاول ــي ،ال ـ ـ ــذي ح ـ ّـم ـل ــه ال ـج ـم ـيــع
املسؤولية كاملة عن خــروج املنتخب
األرج ـن ـت ـي ـنــي م ــن امل ــون ــدي ــال ،بسبب

يـعـيــش املـنـتـخــب األرجـنـتـيـنــي الـيــوم
ع ـلــى آم ـ ــال ج ــدي ــدة ف ــي تـحـقـيــق لقب
ـاري غ ــاب لــوقــت طــويــل عــن خــزائـنــه،
قـ ّ
يتمثل ببطولة «كوبا أميركا» ،2019
ال ـتــي تستضيفها ال ـب ــرازي ــل الصيف
امل ـق ـب ــل .ثـ ــاث خ ـي ـب ــات أمـ ــل مـتـتــالـيــة
تـ ـع ـ ّـرض ل ـه ــا ق ــائ ــد م ـن ـت ـخــب «األل ـ ّب ــي
سيليستي» لـيــونـيــل مـيـســي ،تمثلت
ب ـخ ـســارتــه لـنـهــائــي ك ــأس ال ـعــالــم في
ج ـنــوب أفــريـقـيــا  2014أم ــام املنتخب
األملــانــي .خـســارة أخ ــرى أم ــام منتخب
تشيلي في نهائي كوبا أميركا ،2015
وخسارته لنهائي كوبا أميركا املئوية
أمـ ــام تـشـيـلــي أي ـضــا ف ــي  .2016ثــاثــة

األسـ ـم ــاء ال ـتــي اس ـتــدعــاهــا لـلـبـطــولــة،
أسـ ـم ــاء غ ـي ــر مـ ـع ــروف ــة ،وب ـع ـض ـهــم ال
يلعب أساسيًا مع األندية ،بينهم ميزا،
أكونيا ،بــافــون ،إنــزو بيريز ،والالعب
الـ ــذي ش ـهــد أداءه تــراج ـعــا ك ـب ـي ـرًا في
السنوات الثالث املاضية ماسكيرانو.
هذه األسماء ،كانت إلى جانب كل من
ميسي ودي ماريا في املونديال ،ومع
ذل ــك ،اسـتـطــاع املـنـتـخــب األرجنتيني
إح ـ ــراج ب ـطــل ال ـعــالــم فــرن ـســا ،ب ـعــد أن
انـتـصــر عليه األخ ـيــر بنتيجة (،)3-4
صنع ميسي من بينها هدفني لكل من
ميركادو وأغويرو .ميسي كان وحيدًا
في روسـيــا ،لم يكن في جانبه ٌّ
أي من
الالعبني الذين من املمكن أن يساعدوه
ع ـلــى تـحـقـيــق ه ــذا ال ـل ـق ــب ،الـ ــذي كــان
بـعـيـدًا ج ـدًا قـبــل بــدايــة الـبـطــولــة .وفــي
هذا اإلطار ال يجب نسيان خط الدفاع،
الذي كان سيئًا جدًا في املونديال.
يمتلك العبو
األرجنتين الرغبة
في الفوز

الجهاز الفني الجديد استدعى
العبين لم يأخذوا فرصهم
من قبل مع المنتخب
نهائيات متتالية ،لم يستطع خاللها
م ـي ـس ــي ورف ـ ــاق ـ ــه رفـ ـ ــع اسـ ـ ــم مـنـتـخــب
بـ ــادهـ ــم مـ ــن خـ ـ ــال حـ ـص ــده ــم لـلـقــب
قـ ــاري .بـعــد خ ـس ــارة الـنـهــائــي األخـيــر
أمـ ـ ــام ت ـش ـي ـلــي ،أعـ ـل ــن ق ــائ ــد املـنـتـخــب
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل ميسي اعـتــزالــه
اللعب دوليًا ،ما أثار الكثير من الحبر
على صفحات الجرائد ،والتحليالت،
والكثير مــن األخ ــذ وال ــرد حــول سبب
إعــان النجم األجنتيني الــذي كــان ال
يــزال يبلغ من العمر  28عامًا حينها،
اعتزاله اللعب مع منتخب بالده.

ً
وب ــالـ ـع ــودة ق ـل ـيــا إلـ ــى الـ ـ ـ ــوراء ،ال بد
من التذكير بــأن ميسي كــان له الــدور
األســاســي فــي قـيــادة ب ــاده إلــى ثالثة
نهائيات ،في كوبا أمريكا واملونديال.
قــاد ب ــاده ،ولـكــن فــي النهاية لــم يكن
بجانبه من يساعده حقيقة على رفع
الكؤوس والجوائز.
ب ـعــد ن ـهــايــة امل ــون ــدي ــال ،أع ـلــن ميسي
أن ــه سيبتعد ع ــن املـنـتـخــب لـفـتــرة لم
يـ ـح ــدده ــا .خ ـ ــال ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ،أق ــال
االتـحــاد األرجنتيني مــدرب املنتخب
خ ــورخ ــي س ــام ـب ــاول ــي ،وع ـ ـ ّـن مـكــانــه
امل ـ ـ ــدرب امل ــؤق ــت ل ـيــون ـيــل س ـكــالــونــي،
إضافة إلى مساعده الخاص والالعب
السابق بابلو آيمار .األخير ،يعتبره
مـيـســي مـثـلــه األع ـل ــى ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم.
م ـي ـســي ال ـ ــذي ي ـ ــراه ال ـب ـعــض األف ـضــل
في التاريخ ،ينظر إلى العب كرة قدم
آخ ــر عـلــى أن ــه مثله األع ـلــى .فــي األمــر
مفارقة كبيرة ،ولكن في الوقت ذاتــه،
األمـ ــر جــديــر بــااله ـت ـمــام ،فــاألك ـيــد أن
مــا يــراه ميسي فــي آيـمــار مــن موهبة،
ال ي ــراه كـثـيــرون .ولــربـمــا ألج ــر آيـمــار
عــاد ميسي إلــى املنتخب ،ربـمــا كتب
مـعــه صـفـحــة جــديــدة ي ـكــون عنوانها
التتويج باأللقاب.
س ـكــوالنــي وآي ـم ــار وض ـعــا التشكيلة
ال ـت ــي س ـت ـخ ــوض املـ ـب ــاري ــات ال ـ ّ
ـودي ــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــدادًا ل ـب ـط ــول ــة كـ ــوبـ ــا أم ـي ــرك ــا
امل ـق ـب ـلــة ف ــي ال ـص ـي ــف ،ومـ ــن ضـمـنـهــا
أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء أرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــة لـ ـ ــم ي ـم ـن ـح ـهــا
املــدرب السابق سامباولي ،وال حتى
ف ــرص ــة االس ـت ــدع ــاء ول ـي ــس امل ـشــاركــة
فــي املــونــديــال األخ ـيــر .أس ـمــاء ّ
مميزة
كجيوغاني لو سيلسو نجم باريس
سـ ــان ج ـي ــرم ــان املـ ـع ــار ل ــري ــال بيتس
اإلس ـبــانــي ،لـيــانــدرو بــاريــديــس العــب
زيـ ـن ــت س ـ ــان بـ ـط ــرسـ ـب ــورغ ال ــروس ــي
ال ـ ـسـ ــابـ ــق وبـ ـ ــاريـ ـ ــس س ـ ــان ج ـي ــرم ــان
الحالي ،روبرتو بيريرا العب واتفورد
اإلن ـك ـل ـيــزي ،رودريـ ـغ ــو دي ب ــول نجم
أودينيزي اإليطالي ،وغيرهم الكثير
م ــن امل ــواه ــب ،كـمـهــاجــم إن ـتــر مـيــانــو
الشاب لوتارو مارتينيز .على الورق،
ً
أسماء
يمتلك كل من آيمار وسكوالني
مميزة ،وبإمكانها أن تصنع الفارق
أمـ ـ ــام ف ـن ــزوي ــا ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة امل ـق ـب ـلــة،
ول ـكــن يـبـقــى ال ـس ــؤال :هــل سـيـقــف كل
مــن سـكــوالنــي وآي ـمــار أم ــام الهاجس
ال ــذي وق ــف أمــامــه كـثـيــر مــن املــدربـ ّـن
األرجنتينيني السابقني ،الذي يتمثل
بـتـكــويــن فــريــق ح ــول مـيـســي ،ولـيــس
العكس؟

تصفيات كأس آسيا

األولمبي اللبناني يلتقي اإلمارات في أولى المباريات
يبدأ منتخب لبنان لكرة القدم دون  23عامًا مشواره في تصفيات كأس
آسيا ضمن املجموعة الرابعة في السعودية ،حني يواجه منتخب اإلمارات
اليوم عند الساعة  16.25بتوقيت بيروت .ويتنافس املنتخب اللبناني مع
منتخبات :السعودية ،اإلم ــارات وجــزر املالديف على املــركــز األول ّ
املؤهل
الى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في تايالند ،مطلع العام املقبل .وهذه
ّ
ستؤهل أيضًا ثالثة منتخبات عن القارة اآلسيوية للمشاركة في
البطولة
أوملبياد طوكيو  .2020يمتلك املنتخب اللبناني عناصر جيدة جدًا ،فبعض
الالعبني ينشطون في دوري الدرجة األولى ويقدمون مستوى ّ
جيدًا ،لكن

املشكلة كانت في عدم االستعداد للتصفيات اآلسيوية بالصورة املطلوبة،
في ظل الروزنامة الضاغطة للدوري املحلي وكأس االتحاد اآلسيوي التي
يشارك بها ناديا النجمة والعهد.
أمــس (الخميس) ،عقد مدربا املنتخبني ،الصربي ميليتش موريسيتش،
املدير الفني للمنتخب اللبناني ،واملدير الفني للمنتخب اإلماراتي ماسيج
سكورزا مؤتمرًا صحافيًا ،يسبق اللقاء في العاصمة السعودية الرياض،
ق ــال فـيــه مــورسـيـتــش إن مـنـتـخــب األرز يـمـتـلــك خ ــام ــات وم ــواه ــب جـيــدة
قــادرة على حسم املباريات ،وأضــاف« :منتخب لبنان لم يخض أي مباراة
تحضيرية ،ولم يدخل معسكرًا بالشكل الجيد ،حيث ّ
نعول على حضور
الالعبني الفني بعد مشاركاتهم مع فرقهم في ال ــدوري املحلي» .واعتبر

هادي مرتضى

مارك مهنا

إعداد عبد القادر سعد

 مواليد 1999/8/1 ح ـ ــارس م ــرم ــى ن ــاديالتضامن صور
 يخوض موسمه األولف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي،
حيث لفت أنظار الجهاز
ال ـف ـنــي لـلـمـنـتـخــب األول
ال ـ ـ ـ ـ ــذي اس ـ ـ ـتـ ـ ــدعـ ـ ــاه الـ ــى
املـعـسـكــر قـبــل نـهــائـيــات
كـ ــاس آس ـي ــا  2019فــي
اإلمارات.

تستكمل الـيــوم تصفيات أمــم أوروب ــا
(يـ ــورو  .)2020وف ــي أب ــرز املــواج ـهــات
يلتقي املنتخب اإلنكليزي مــع نظيره
ال ـت ـش ـي ـك ــي ،وتـ ـت ــواج ــه ال ـب ــرت ـغ ــال مــع
أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،أمـ ـ ــا اخـ ـتـ ـب ــار بـ ـط ــل ك ــأس
العالم ،املنتخب الفرنسي ،فهو سهل
على ال ــورق ،حيث يلتقي مــع منتخب

اإلنكليزي غاريث
يمتلك المدرب
ّ
ساوثغايت تشكيلة شابة
مولدوفيا( .املـبــاريــات  21:45بتوقيت
بيروت).
األن ـ ـظـ ــار ت ـت ـج ــه إل ـ ــى إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا ،حـيــث
يـمـ ّـر املنتخب اإلنـكـلـيــزي ال ـيــوم ربـمــا،
بــأفـضــل ف ـتــراتــه ف ــي ال ـس ـنــوات العشر
املـ ــاض ـ ـيـ ــة .أس ـ ـم ـ ــاء شـ ــابـ ــة ومـ ــواهـ ــب
ص ـ ــاع ـ ــدة أصـ ـبـ ـح ــت ضـ ـم ــن ت ـش ـك ـي ـلــة
«األس ـ ــود ال ـثــاثــة» ملــواج ـهــة املنتخب

الـتـشـيـكــي ف ــي الـتـصـفـيــات األوروب ـي ــة
 .2020وضع املــدرب اإلنكليزي غاريث
س ــاوثـ ـغ ــاي ــت ملـ ـس ــات ــه األخ ـ ـي ـ ــرة عـلــى
لوحته الجديدة ،التي تضمنت اسمًا
جــديـدًا فــاجــأ بــه ســاوثـغــايــت الجميع،
بعد استدعائه لتمثيل املنتخب ّ
األول.
صــاحــب ال ـ ــ 18س ـنــة ،ه ــو ج ـنــاح ن ــادي
تشلسي اإلنـكـلـيــزي كــالــوم هــودســون
ّ
يصدق األمــر،
أودوا .األخير بــدوره لم
ف ـفــي أقـ ــل م ــن ً 7أي ـ ـ ــام ،ت ـب ـ ّـدل ــت حـيــاتــه
تمامًا ،إذ كان ضمن تشكيلة املنتخب
ّ
اإلن ـك ـل ـي ــزي مل ــا دون  21سـ ـن ــة ،حــتــى
ج ــاء امل ــدرب واس ـتــدعــاه لـيـكــون ضمن
امل ـن ـت ـخــب ّ
األول اإلن ـك ـل ـي ــزي ل ـخــوض
ّ
تصفيات ال ـي ــورو .عــبــر هــودســون في
حديث صحفي عن سعادته حيث قال:
«لم ّ
أصدق األمر ،لقد اعتقدت أن املدرب
يمازحني .إنه حلم أصبح حقيقة ،اآلن
ّ
علي التركيز وعمل جهد مضاعف لكي
عندما تسنح
املسؤولية
قدر
على
أكون
ّ
لي الفرصة لكي أشارك وأمثل منتخب

بالدي» .هي كلمات شاب لم يبلغ الـ19
مــن عـمــره بـعــد ،إنـهــا مــرحـلــة انتقالية
فـ ــي مـ ـسـ ـي ــرة هـ ـ ــذه امل ــوهـ ـب ــة املـ ـمـ ـي ــزة.
امل ــوه ـب ــة الـ ـت ــي ح ــاول ــت م ـع ـهــا ك ـث ـي ـرًا
إدارة النادي البافاري بايرن ميونيخ
الظفر بتوقيعهاّ ،إل أن تشيلسي ّ
أصر
عـلــى ع ــدم بـيــع الــاعــب ،خـصــوصــا في
ظ ــل ال ـع ـقــوبــة ال ـت ــي فــرض ـهــا االت ـح ــاد
األوروبي لكرة القدم على «البلوز».
ع ـلــى ال ـج ـهــة امل ـقــاب ـلــة ،يـمـتـلــك امل ــدرب
ســاوثـغــايــت مــوهـبــة نــاضـجــة ،وتـقـ ّـدم
املستحيل اليوم في املالعب األملانية،
هــي الــاعــب جــايــدن سانشو .صاحب
الـ ـ ـ ــ 18ع ــام ــا أيـ ـض ــا ،أثـ ـب ــت ن ـف ـســه عــن
جـ ـ ــدارة واسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ،وحـ ـج ــز م ـكــانــا
أسـ ــاس ـ ـيـ ــا لـ ـ ــه فـ ـ ــي ت ـش ـك ـي ـل ــة املـ ـ ـ ــدرب
ال ـس ــوي ـس ــري ل ــوس ـي ــان ف ــاف ــر ،م ــدرب
بروسيا دورتموند األملاني .سانشو،
ّ
ّ
تتحدث عنه ،إذ تمكن الشاب
أرقــامــه
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـ ـشـ ــأ فـ ـ ــي ف ــري ــق
مانشستر سيتي ،من تسجيل تسعة

حسين شرف الدين
 مواليد 1997/10/13 العـ ــب ن ـ ــادي ال ـن ـج ـمــة،ويلعب في مركز الدفاع.
ّ
ي ـم ـت ــاز ك ـم ـهــنــا ب ـقــدرتــه
عـلــى الـلـعــب كـقـلــب دفــاع
وظهير ،لكنه ال يشارك
كـ ـثـ ـيـ ـرًا كـ ــأسـ ــاسـ ــي فــي
فريق النجمة.

 مواليد 1998/2/18 الع ــب ن ــادي الراسينغويلعب في مركز الدفاع.
من الالعبني الذين برزوا
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ــوس ـ ـ ــم املـ ــاضـ ــي
والحالي والــذي يستطيع
اللعب في أكثر من مركز
دفاعيًا.

علي فحص

أندرو صوايا

حكمت الزين

 مواليد 1997/4/24 العـ ـ ــب ن ـ ـ ـ ــادي ال ـع ـه ــدوم ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـ ـ ــى نـ ـ ـ ـ ــادي
الراسينغ حاليًا .برز مع
ن ــادي ــه ال ـح ــال ــي كـظـهـيــر،
ويـ ـت ــوق ــع أن يـ ـك ــون مــن
الالعبني األساسيني في
التصفيات اآلسيوية.
يلعب في مركز الدفاع

 مواليد 2000/4/30 العب نادي النجمة ي ـش ـغــل م ــرك ــز الـ ــدفـ ــاع .منالـ ــاع ـ ـبـ ــن األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــن فــي
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،وخـ ـص ــوص ــا ب ـعــد
إص ــاب ــة الـظـهـيــر األي ـم ــن علي
حمام ويقدم موسمًا جيدًا مع
فريقه.

 مواليد 1998/3/10 الع ـ ـ ــب ن ـ ـ ـ ــادي ش ـب ــابال ـســاحــل ،يـشـغــل مــركــز
ال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع .م ـ ــن ال ــاع ـب ــن
ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن وجـ ــدوا
فــرصـتـهــم م ــع «األزرق»
وي ـ ـقـ ــدم ً
أداء جـ ـيـ ـدًا فــي
الدوري.

حسين منذر

يوسف بركات

يحيى الهندي
 مواليد 1998/5/9 الع ـ ــب ن ـ ـ ــادي ال ـس ــامزغرتا ،يشغل مركز خط
الوسط .يخوض موسمه
األول في لبنان وهو من
ال ــاع ـب ــن الـ ـب ــارزي ــن مــع
النادي الشمالي.

 مواليد 1997/3/20 العب نادي العهد يـ ـلـ ـع ــب ف ـ ــي مـ ــركـ ــز خــطالـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــط .ه ـ ـ ــو م ـ ـ ــن اب ـ ـ ــرز
امل ــواه ــب الـلـبـنــانـيــة ف ــي خط
الــوســط ،وج ــرى اسـتــدعــاؤه
الــى معسكر منتخب لبنان
األول ق ـبــل ن ـهــائ ـيــات كــأس
آس ـي ــا ف ــي اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،لـكـنــه
كـمــا ال ـح ــارس مــرتـضــى لم
يشارك في النهائيات.

اختبار لإلنكليز و«نزهة» للفرنسيين
أهــداف في كل املسابقات هذا املوسم.
ّ
ّ
يتميز بــه ،صناعة األهــداف،
إل أن ما
ّ
حـيــث صـنــع ســان ـشــو  17هــدفــا حــتــى
اآلن فـ ــي دوري األبـ ـ ـط ـ ــال وال ـ ـ ـ ــدوري
األملـ ــانـ ــي «ب ــون ــدس ـل ـي ـغ ــا» وفـ ــي ك ــأس
أملانيا أيضًا .أرقــام ّ
مميزة من الشاب
ّ
ال ــرائ ــع ،ال ــذي شــكــل ثنائيًا مـمـيـزًا مع
قائد الـ«مارد األصفر» األملاني ماركو
رويـ ـ ـ ــس .وال ي ـم ـكــن تـ ـج ــاوز املــوه ـبــة
ال ـث ــال ـث ــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،الـ ـت ــي انـطـلـقــت
م ـنــذ مـنـتـصــف هـ ــذا امل ــوس ــم تـقــريـبــا،
وتحديدًا منذ تولي املدرب النرويجي
أولـ ــي غ ــون ــر ســول ـشــايــر زمـ ــام األم ــور
فــي قلعة «األول ــد تــرافــورد» .ماركوس
راش ـف ــورد ،الــاعــب صــاحــب األعـصــاب
الباردة ،الذي ّ
سجل ركلة الجزاء التي
ّ
أهلت الشياطني الحمر إلى الدور ربع
ال ـن ـهــائــي م ــن دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ــا،
عـلــى حـســاب الـفــريــق الـبــاريـســي وفــي
معقله حديقة األمراء .شخصية كبيرة
ّ
ّ
ويتميز
وقوية يتمتع بها راشـفــورد،

أن مواجهة ثالثة منتخبات خالل ستة أيام ٌ
أمر مرهق بدنيًا لالعبيه غير
املعتادين على هذه الوتيرة.
من جهتهّ ،
أكد مدرب منتخب اإلمــارات األوملبي ماسيج سكورزا أن هدفه
التأهل عن املجموعة ،بغض النظر عن حسابات أفضل  4منتخبات احتلت
املركز الثاني .ولفت سكورزا إلى عدم معرفته بهوية منتخب لبنان ،حيث
لم يخض أي مباراة ودية .وبالنسبة إليه ،سيخوض مباراة ضد مجهول.
ّ
مدرب املنتخب اإلماراتي أبدى حذره من املباريات االفتتاحية ،وخصوصًا
أن خصمه يمتلك مواهب وخامات جيدة.
ويخوض منتخب لبنان مباراته الثانية أمام السعودية يوم األحد ،على أن
يواجه املالديف يوم الثالثاء.
(عدنان الحاج علي)

تصفيات يورو 2020

بكونه يستطيع اللعب في مراكز ّ
عدة،
منها املهاجم ومنها على الجناحني
األيمن واأليسر (من املتوقع أن يغيب
عــن الـلـقــاء بسبب إصــابــة فــي الكاحل
وغـيــابــه عــن ال ـتــدريــب) .وسيغيب عن
الـلـقــاء مــدافــع مانشستر سيتي جون
سـ ـت ــون ــز ،ب ــداع ــي اإلص ـ ــاب ـ ــة ،ع ـل ــى أن
يـ ـش ــارك ه ـ ــاري م ــاغ ــواي ــر إلـ ــى جــانــب
مايكل كني مدافع إيفرتون أو جيمس
تاركوفسكي قلب دفاع نادي بيرنلي.
لدى املدرب ساوثغايت مواهب ّ
مميزة
ف ــي خ ــط امل ـق ــدم ــة ،إل ــى ج ــان ــب العـبــن
مـ ـت ــألـ ـق ــن ،ك ــرحـ ـي ــم س ـت ــرل ـي ـن ــغ ن ـجــم
نجم
مانشستر سيتي ،وه ــاري كــايــن ّ
ال ــ«س ـب ـي ــرز» تــوت ـن ـهــام .وم ــن امل ـتــوقــع
أن يـحـقــق منتخب «األسـ ــود الـثــاثــة»
االن ـت ـصــار ف ــي املـ ـب ــاراة أمـ ــام املنتخب
ُّ
ال ـت ـش ـي ـك ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ت ـم ــك ــن
املــدرب ساوثغايت من وضع التوليفة
املناسبة ،وتطوير هــذه املــواهــب التي
بني يديه وحسن توظيفها.
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 مواليد 1998/9/24 العـ ــب ن ـ ــادي ال ـن ـج ـمــة،يـ ـشـ ـغ ــل خـ ـ ــط ال ـ ــوس ـ ــط.
ان ـض ــم الـ ــى ال ـن ـج ـمــة فــي
املـ ــرح ـ ـلـ ــة بـ ـ ــن ال ـ ــذه ـ ــاب
واإلياب ّ
ويقدم ً
أداء مميزًا
في البطولة املحلية.

فؤاد عيد

محمد قدوح

كريم درويش

 مواليد 1998/11/29 الع ــب ن ــادي طــرابـلــس،يلعب في مركز الهجوم.
من الالعبني الشباب في
ال ـن ــادي ال ـش ـمــالــي الــذيــن
ف ـ ــرض ـ ــوا أن ـف ـس ـه ــم فــي
ال ـت ـش ـك ـي ـل ــة األس ــاسـ ـي ــة
للفريق األول .وقــد لفت
األنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــار فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري
بـ ـق ــدرت ــه ع ـل ــى تـسـجـيــل
األهداف.

 مواليد 1997/7/10 الع ـ ــب نـ ـ ـ ــادي ال ـع ـه ــد،يشغل مركز الهجوم .من
أب ــرز الع ـبــي بـطــل لبنان
ال ـش ـبــاب ال ــذي ــن ح ـجــزوا
مـكــانــا أســاسـيــا لـهــم في
الفريق األول ،لكن كثرة
اإلصــابــات أبعدته كثيرًا
عن املباريات.

مواليد 1998/11/2
الع ـ ـ ـ ــب ن ـ ـ ـ ـ ــادي ال ـن ـج ـم ــة
ومعار الى اإلخاء األهلي
عــال ـيــه .حــالـيــا يـلـعــب في
مركز خط الهجوم .برز
مع ناديه املعار أكثر مما
ب ــرز مــع نــاديــه األص ـلــي،
ويـتـمـ ّـيــز بـبـنـيــة جسدية
قوية وطول فارع.

