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أصداء عالمية

إلقاء القبض على سيسيه
أعلنت نيابة مدينة فرساي الفرنسية املسؤولة
عن التحقيقات ،أنها ألقت القبض على الالعب
الفرنسي السابق جبريل سيسيه بجانب ثالثة
أشخاص آخرين بتهمة ابتزاز العب وسط ليون
ُ
ماتيو فالبوينا بشريط إباحي .واعتقل سيسيه،
ناد حاليًا ،صباح أمس في
الذي ال يلعب ألي ٍ
منزله ويخضع الستجواب الشرطة القضائية.
وأشارت النيابة في بيانها إلى أن سيسيه متورط
في قضية ابتزاز قد تصل عقوبتها إلى خمس
ُ
سنوات سجن ،وال تعرف هوية الثالثة أشخاص
اآلخرين املعتقلني مع سيسيه.

مارادونا يشارك في مباراة
استعراضية في المغرب

ألكانتارا خالل المباراة ضد أوكرانيا (أ ف ب)

تصفيات يورو 2016

ّ
ألكانتارا مصدر قوة لوسط إسبانيا

ّ
شكلت عودة تياغو
ألكانتارا ًإلى صفوف منتخب
إسبانيا نبأ مفرحًا لإلسبان،
إذ إن العب بايرن ميونيخ
باستطاعته ،أكثر من غيره،
أداء دور شافي هرنانديز
الذي أسهم في إيصال
بالده إلى أعلى المراتب
حسن زين الدين

ليس خافيًا أن املنتخب اإلسباني
ّ
تميز في الفترة التي سيطر فيها
على الـكــرتــن األوروب ـي ــة والعاملية
مـنــذ ع ــام  2008عـنــدمــا ت ـ ِّـوج بلقب
وبعدها بكأس العالم
كأس أوروبا
ً
عام  2010وصوال إلى كأس أوروبا
عــام ّ 2012
بقوته فــي وســط امللعب
بــوجــود ال ـعــديــد مــن ال ـن ـجــوم ،لكن
كــان واضـحــا ط ــوال هــذه الـفـتــرة أن
األهم والدور األكثر فعالية
التأثير
ً
ك ــان مـتـمـثــا بــاعــب اس ـمــه شــافــي
هرنانديز.

ّ
ش ــك ــل ش ــاف ــي ن ـق ـطــة االرتـ ـ ـك ـ ــاز فــي
مـنـتـصــف امل ـل ـع ــب ،وال ــاع ــب ال ــذي
ب ــإم ـك ــان ــه تـ ــأديـ ــة أكـ ـث ــر مـ ــن مـهـمــة
ف ــي الـتـغـطـيــة الــدفــاع ـيـ ّـة وصـنــاعــة
اللعب بلمسة مهارية قل نظيرها.
وبالتأكيد إن ّ
تقدم هذا الالعب في
السن أرخــى بظالله الوخيمة على
الـكـتـيـبــة اإلس ـبــان ـيــة ف ــي مــونــديــال
 ،2014ليكون الخروج منها مدويًا
من الدور األول ،وأعقبه اعتزال هذا
النجم اللعب الدولي.
الحديث عن شافي اآلن؟ بكل
ملــاذا
ّ
بساطة ألن من رأى تياغو ألكانتارا
ب ـق ـم ـي ــص «ال فـ ــوريـ ــا روخ ـ ـ ـ ــا» فــي
املباراة األخيرة من التصفيات التي
أوروبا على أوكرانيا
فاز فيها بطل َ
بـعــد أن ك ــان ق ــد ض ـ ِـم ــن تــأهـلــه إلــى
النهائيات ،وذلــك بعد أن عــاد إلى
التشكيلة بعد غيابه منذ شهر آذار
ع ــام  2014أعـ ــاد الـتــذكـيــر بـصــورة
شافي في املنتخب اإلسباني.
ص ـح ـي ــح أن ت ـش ـك ـي ـلــة «ال روخ ـ ــا»
ال ـحــال ـيــة ال تـخـلــو م ــن ال ـعــديــد من
الالعبني املميزين في وسط امللعب
مـ ـث ــل س ــانـ ـت ــي كـ ـ ـ ـ ـ ــازورال ودي ـف ـي ــد
سيلفا وخ ــوان مــاتــا وفرانسيسك
فــابــريـغــاس وكــوكــي وغـيــرهــم ،لكن

ي ـب ـق ــى ل ـ ــوج ـ ــود أل ـ ـكـ ــان ـ ـتـ ــارا نـكـهــة
مـخـتـلـفــة ،إذ إن ــه الــوح ـيــد اآلن في
إسبانيا الذي باستطاعته أداء دور
شافي.
وال شك هنا في أن ألكانتارا استفاد
مــن وجـ ــوده إل ــى جــانــب شــافــي مع
ب ــرش ـل ــون ــة ل ـي ـك ـت ـســب م ـن ــه الـكـثـيــر
من خصاله ،وهو رغم انتقاله إلى
بايرن ميونيخ األملاني فإنه استفاد
من مدرب البافاري ،مواطنه اآلخر
جــوس ـيــب غـ ــوارديـ ــوال ،الـ ــذي حقق
نجاحًا شهيرًا مع شافي في فترة
إش ــراف ــه ع ـلــى «ال ـب ــرس ــا» وامل ـخ ـ ّـول
أكثر مــن غـيــره ،بطبيعة الـحــال ،أن
ّ
يلقن ألكانتارا ميزات األخير.
في حقيقة األمر من يتابع ألكانتارا

عاد ألكانتارا إلى
تشكيلة إسبانيا للمرة
األولى منذ آذار 2014

في هذا املوسم مع البافاري ،ال شك
ف ــي أن ــه س ـيــاحــظ ت ـطــور مـسـتــوى
هذا الالعب على نحو كبير واألهم
اقترابه الشديد من شافي ،وهذا ما
أعطى وسط بايرن نكهة مهارية ،إذ
إن هذا الالعب باستطاعته بلمسة
فنية أو بتمريرة ساحرة أن يضرب
خــط دف ــاع الخصم بأكمله ويضع
زمـ ـ ـ ـ ــاءه أم ـ ـ ـ ــام امل ـ ــرم ـ ــى ل ـت ـس ـج ـيــل
األهـ ـ ــداف ،وهـ ــذا بــالـضـبــط م ــا كــان
يبرع به شافي ويتقنه جيدًا.
بالتأكيد إن اإلس ـبــان محظوظون
بـ ــوجـ ــود ألـ ـك ــانـ ـت ــارا فـ ــي تـشـكـيـلــة
م ـن ـت ـخ ـب ـهــم ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي تــوق ـيــت
يعتبر قياسيًا بعد اعتزال شافي،
وب ـط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـحـ ــال ف ـ ــإن اس ـت ـم ــرار
ت ـ ـطـ ــوره مـ ــع بـ ــايـ ــرن تـ ـح ــت قـ ـي ــادة
ّ
سيصب في مصلحة «ال
غوارديوال
فوريا روخا» ،مع ابتعاد اإلصابات
طبعًا عن هذا الالعب ،التي أبطأت
نــوعــا مــا انـطــاقـتــه ،خـصــوصــا أنــه
ّ
تعرض إلصابة بالغة ً مع البافاري
غاب على إثرها طويال عن املالعب،
لـكــن األه ــم أن عــودتــه كــانــت قــويــة،
وهذا ما من شأنه أن يترك انطباعًا
جـيـدًا ل ــدى اإلس ـب ــان حـتــى انـطــاق
كأس أوروبا .2016

نتائج وترتيب تصفيات كأس أوروبا 2016
* المجموعة االولى:
هولندا  -تشيكيا 3-2
كالس يان هونتيالر ( )70لهولندا،
وب ــاف ــل ك ــادرب ــاك ( )24وج ــوزف
ســورال ( )35وروبــن فان بيرسي
( 66خطأ في مرماه) لتشيكيا.
التفيا  -كازاخستان 1-0
إسالمبيك كوات (.)65
تركيا  -ايسلندا 0-1
 الترتيب: -1ت ـش ـي ـك ـيــا  22ن ـق ـط ــة مـ ــن 10
مباريات (تأهلت)
 -2أيسلندا  20من ( 10تأهلت)
 -3تركيا  18من 10

 -4هولندا  13من 10
 -5كازاخستان  5من 10
 -6التفيا  5من 10
* المجموعة الثانية:
ويلز  -اندورا 0-2
آرون رامسي ( )50وغاريث بايل
(.)86
قـبــرص  -الـبــوسـنــة والـهــرســك
3-2
كــوس ـتــان ـت ـي ـنــوس شــارامل ـب ـيــديــس
( )32ونيستوراس ميتيديس ()41
ل ـق ـب ــرص ،وه ــاري ــس مـيــدانـجــانــن
( 13و )44وميالن دوريتش ()67
للبوسنة والهرسك.

بلجيكا  -اسرائيل 1-3
 الترتيب: -1ب ـل ـج ـي ـكــا  23ن ـق ـط ــة مـ ــن 10
مباريات (تأهلت)
 -2ويلز  21من ( 10تأهلت)
 -3البوسنة والهرسك  17من 10
 -4اسرائيل  13من 10
 -5قبرص  12من 10
 -6أندورا  0من 10
* المجموعة الثامنة:
ايطاليا  -النروج 1-2
أل ـ ـي ـ ـسـ ــانـ ــدرو فـ ـل ــوريـ ـن ــزي ()73
وغراتزيانو بيللي ( )82إليطاليا،
وألكسندر تيتاي ( )23للنروج.

بلغاريا  -آذربيجان 0-2
م ـي ـخ ــائ ـي ــل ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدروف ()20
وديميتار رانغيلوف (.)56
مالطا  -كرواتيا 1-0
إيفان بيريسيتش (.)25
 الترتيب: -1إيـ ـط ــالـ ـي ــا  24ن ـق ـط ــة مـ ــن 10
مباريات (تأهلت)
 -2كرواتيا  20من ( 10تأهلت)
 -3النروج  19من 10
 -4بلغاريا  11من 10
 -5آذربيجان  6من 10
 -6مالطا  2من .10

سيشارك األسطورة األرجنتيني دييغو أرماندو
مارادونا في مباراة استعراضية أمام نجوم
سابقني يمثلون القارة األفريقية في  6تشرين
الثاني املقبل في املغرب.
ووافق مارادونا على حضور هذه املباراة
االستعراضية الكبيرة بحضور مواطنه كالوديو
كانيغيا والبرازيلي روبرتو كارلوس واإلسباني
فيرناندو هييرو وعدد آخر من النجوم السابقني
للكرة العاملية.
ويحضر من القارة السمراء نجوم كبار مثل
العب ميالن السابق الليبيري جورج وياه
والتونسي الزوبير بية والنجم الغاني عبيدي بيليه
الحائز للكرة الذهبية األفريقية في عدة مناسبات.

كالولو يغيب شهرين عن المالعب
سيغيب العب ليون الدو كالولو ملدة شهرين عن
املالعب بسبب إصابته في كاحله األيسر خالل
التمارين.
وقد اضطر كالولو ( 19عامًا) إلى وضع الجبس
بعدما خضع لعدة فحوصات طبية أظهرت
رضوضًا شديدة وتضررًا في الرباط الداخلي.
وبرز كالولو الذي نشأ مع ليون في الدوري املحلي
منذ بداية هذا املوسم.

السلة اللبنانية

فوز صعب أليك على االتحاد
في دورة الحسام
انطلقت مباريات املجموعة الثانية في دورة
حسام الدين الحريري الـ  25لكرة السلة،
أمس ،حيث حقق بترولينا ايك الرنكا بطل
قبرص فوزه األول على حساب االتحاد
السكندري بفارق  3نقاط ( 71 – 74األرباع
 19 – 11 ،20 – 18 ،13 – 27و.)19 – 18
وكان األميركي تاديوس مكفادين افضل
مسجل للفريق القبرصي بـ  17نقطة،
واضاف الدانماركي جوناثان غيلينغ 14
نقطة ،فيما سجل مهند الصباغ  15نقطة
للفريق املصري ،وأضاف هيثم كمال 13
نقطة.
بدوره ،فاز النجم الساحلي التونسي على
أنترانيك بفارق  13نقطة ( ،62 – 75االرباع
 15 – 26 ،15 – 12 ،19 – 15و.)13 – 22
ً
أنترانيك الذي بدأ تمارينه قبل اسبوع آمال
ايجاد الداعمني لخوض بطولة لبنان ،كانت
الدورة مناسبة له لبدء العودة تدريجًا الى
اجواء املباريات ،فقدم شوطًا اول مميزًا
وأنهاه ملصلحته ( ،)27 – 34واستغل
النجم الساحلي الذي يضم ثالثة العبني من
املنتخب التونسي بدء انخفاض مستوى
اللياقة لدى الفريق اللبناني ليبدأ بتقليص
الفارق تدريجيًا ومعادلة االرقام (،)47 – 47
قبل ان يتقدم في نهاية الربع الثالث (– 53
 ،)49حيث حاول املدرب داني عموس اعادة
الفريق الى اجواء املباراة من خالل بعض
التغييرات ،لكن خبرة الفريق التونسي
حسمت املباراة في النهاية.
مكرم بن رمضان سجل  19نقطة للنجم
الساحلي ،وأضاف رضوان بن سليمان 14
نقطة ،وعمر موحلي  12نقطة ومهدي صياح
 10نقاط ،بينما سجل ألنترانيك كل من
االميركي هيربرت هيل وروي شلهوب 13
نقطة وجان هاغوبيان  11نقطة.

