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كاريكاتور  /ريا�ضة

ريا�ضة
لبنان يفوز بمقعد المكتب التنفيذي لالتحاد الآ�سيوي

بالتر :كرة القدم �إرادة حياة والداللة عدم توقف الن�شاط الكروي في �سورية
فاز لبنان بمقعد المكتب التنفيذي
لالتحاد اآلس��ي��وي لكرة ال��ق��دم ممثالً
برئيس االتحاد اللبناني للعبة المهندس
هاشم حيدر ،وذلك في االنتخابات التي
أجريت أمس في العاصمة البحرينية
المنامة ،خالل الجمعية العمومية الـ26
لالتحاد اآلسيوي للعبة ،والتي انتخبت
أعضاء المكتب التنفيذي برئاسة الشيخ
سلمان بن ابراهيم آل خليفة ،باإلضافة
ألع��ض��اء اللجنة التنفيذية لالتحاد
الدولي «الفيفا».
وف��ي أول تعليق على انتخابه،
ن� ّوه حيدر باالنتخابات التي تميّزت
بسالستها ،كما بعدها عن التش ّنج،
كتأكيد على الديمقراطية الصحيحة،
انطالقا ً من مبدأ أن التنافس يبقى دائما ً
ممارسة ديمقراطية وليس خصومة،
معتبرا ً أن االنتخابات أفرزت فريق عمل
واحد بقيادة الشيخ سلمان بن ابراهيم
آل خليفة ،مما سيرتد إيجابا ً على كرة
القدم اآلسيوية.
وأوضح حيدر ،أن المعركة لم تكن
بينه وبين رئيس االت��ح��اد العماني

خالد البوسعيدي« :بل كانت المنافسة
بين البوسعيدي وبين المرشحين
الثالثة الباقين وأن��ا أحدهم ،علما ً أن
البوسعيدي صديق ،وهو أول من بادر
لتهنئتي فور إعالن النتيجة».
ولفت رئيس االتحاد اللبناني ،أن
النتيجة مهمة للعبة محلياً ،فوجود
لبنان بهكذا محافل دافع معنوي مهم،
مع اإلشارة إلى أنه ومن موقعه الجديد
سيكون ممثالً حصريا ً لبلده ،بل لكل
االتحادات بالقارة ،ولكنه سيستفيد قدر
اإلمكان ومن ضمن القوانين المرعية ،بما
يمكن أن يكون لصالح الكرة اللبنانية،
كما أن وجوده بهذا المحفل ،يحمي على
األقل حقوق اللعبة ومصالحها لبنانياً.
وك��ان المؤتمر افتتح ف��ي موعده
ال��م��ح��دد ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة صباحا ً
في حضور الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة ورئيس «الفيفا» جوزف بالتر
والضيوف الكبار وممثلي االتحادات
الوطنية وم��دع��وي��ن .وافتتح رئيس
االت��ح��اد اآلس��ي��وي الشيخ سلمان بن
اب��راه��ي��م آل خليفة الجلسة مرحبا ً

وتوجه
بالشيخ ناصر بن حمد وبالتر،
ّ
بالتعازي لرئيس االت��ح��اد األوروب��ي
ميشال بالتيني لوفاة والدته.
وت��ل�اه ال��ش��ي��خ ن��اص��ر ع��ن نظرة
البحرين للرياضة بألعابها كا ّفة
وخصوصا ً كرة القدم.
مجسم
ث��م ق��ل��ده ال��ش��ي��خ س��ل��م��ان
ّ
حصان وعلم االتحاد اآلسيوي .وبعدها
توجه الشيخ سلمان بكلمته الرسمية

إل��ى المؤتمر ع��ارض �ا ً لمسيرته على
رأس االتحاد ومتناوال ً أهم التعديالت
التي ت ّم إقرارها .ثم ترك الكالم لبالتر
الذي تحدّث بصوتٍ متهدج بدت عليه
السنوات التي أثقلت كاهل «ختيار
الفيفا».
ودع����ا إل���ى ال��ت��ض��ام��ن وال���وح���دة
للنهوض بكرة القدم لغة الشعوب،
مكررا ً أن كرة القدم ليست مجرد مباراة.

وتناول إرادة الحياة في ك��رة القدم،
مشيرا ً إلى عدم توقف النشاط الكروي
في سورية على رغم الحرب .ثم سلم
علم «الفيفا» إلى الشيخ ناصر بن حمد.
وفي انتخابات مقعدي «الفيفا» عن
شرق آسيا فاز كل من مرشح اليابان
كوشو تاشيما  36صوتا ً والماليزي
تانكو عبدالله  25صوتاً.
فيما نال كل من الكوري الجنوبي
مونغ هيو تشونغ والتايالندي واراوي
ماكودي  13صوتاً ،ليخرج ماكودي من
تنفيذية «الفيفا».
ثم كان االنتقال إلى مقاعد المكتب
التنفيذي لالتحاد اآلس��ي��وي باعالن
عن الفائزين بالتزكية في مواقع نواب
الرئيس وبعض المناطق ،قبل االنتقال
إل��ى المواجهة الحقيقية ف��ي مقاعد
منطقة غرب آسيا والتي تنافس على
 3منها ،كل من السعودي أحمد عيد
والعماني حمد البوسعيدي واللبناني
هاشم حيدر واإلماراتي محمد الرميثي.
وفاز الرميثي وعيد ( 39صوتاً) وحيدر
( 32صوتاً).

�سباق الأمتار الأخيرة في «الليغ  ...»1والملكي يوا�صل مطاردة بر�شلونة
يستهل باريس سان جيرمان سباق األمتار األخيرة نحو االحتفاظ
باللقب وذلك عندما يح ّل ضيفا ً على نانت األحد في المرحلة  35من
الدوري الفرنسي.
ويدخل فريق المدرب لوران بالن إلى هذه المباراة التي تجمعه
بفريق خسر مبارياته الثماني األخيرة ضد النادي الباريسي ولم
يذق طعم الفوز على األخير منذ  16تشرين األول 1-( 2004صفر
في الدوري) ،بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الثالثاء فوزا ً مفصليا ً
في مشواره لهذا الموسم.
وقد استفاد سان جيرمان على أكمل وجه من مباراته المؤجلة من
المرحلة  32مع ضيفه متز وانفرد بالصدارة بالفوز عليه .1-3
ودخل فريق بالن إلى تلك المباراة وهو على المسافة ذاتها من
ليون الذي كان يتف ّوق على أمراء باريس بفارق األهداف ،لكن حامل
اللقب حقق المطلوب في مباراته المؤجلة وخ��رج فائزا ً للمباراة
الخامسة على التوالي.
ويشكل هذا الفوز نقطة مفصلية لسان جيرمان ومشوار اللقب،
إذ يخوض النادي الباريسي الذي وصل إلى نهائي مسابقة الكأس
(يتواجه مع أوكسير من الدرجة الثانية) بعد أن سبق له وأحرز
كأس الرابطة أيضاً ،اختبارات سهلة نسبيا ً في المراحل األخيرة
تجمعه أوال ً بنانت ثم غانغان ومونبلييه ورينس.
ومن المتوقع أن ال يواجه سان جيرمان صعوبة في حسم النقاط
الثالث أمام نانت الذي فقد األمل بالمشاركة القارية ،كما ضمن بشك ٍل
كبير استمراره في دوري األضواء لموسم ثالث على التوالي.
ويدرك النادي الباريسي أن الخطأ ممنوع أمام مضيفه الذي لم
يخسر على أرضه سوى  3مرات هذا الموسم ،ألن أي تعثر سيعطي
الفرصة لليون لكي يؤمن مجددا ً بإمكانية الفوز باللقب للمرة األولى
منذ  2008حين أحرزه للمرة السابعة على التوالي.
ويخوض فريق المدرب هوبير فورنييه اختبارا ً في متناوله على
أرضه أمام ايفيان القابع في المركز  18بفارق نقطة فقط عن منطقة
األمان.
وتنتظر ليون مواجهات سهلة نسبيا ً في المراحل األربع األخيرة
يبدأها ضد ايفيان ثم كان وب��وردو ورين ،ما يبشر بإمكان انتهاء
الموسم وفارق النقاط الثالث الفاصل بين وبينه سان جيرمان نظرا ً
إلى المباريات التي تنتظر األخير.
التمسك بالمركز
وبعيدا ً من الصراع على اللقب ،يبحث موناكو عن
ّ
الثالث األخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عندما
يستضيف تولوز الرابع عشر األحد.
ويحتل فريق اإلمارة الذي لم يذق طعم الهزيمة في المراحل الـ10
األخيرة والذي تنتظره مباراة صعبة جدا ً في المرحلة المقبلة ضد
مضيفه مرسيليا ،المركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن مالحقه
سانت اتيان ،الحالم بالعودة إلى المسابقة األوروبية األم للمرة
األولى منذ موسم ( 1982-1981خرج من الدور التمهيدي حينها

على يد دينامو برلين األلماني).
ويح ّل سانت اتيان الذي لم يذق طعم الهزيمة في المراحل الـ9
األخيرة ،ضيفا ً يوم غ ٍد على باستيا الذي ما زال مهددا ً بالهبوط كونه
ال يبتعد من منطقة الخطر سوى بفارق نقطتين على رغم أنه يحتل
المركز .13
فيما يسعى مرسيليا الذي يتخلّف بفارق  5نقاط عن موناكو و3
عن سانت اتيان ،إلى استعادة توازنه وتناسي هزيمته القاسية في
المرحلة السابقة أمام لوريان ( ،)5-3عندما يتواجه اليوم مع متز
القابع في المركز التاسع عشر قبل األخير وبفارق  8نقاط عن منطقة
يرجح عودته مجددا ً إلى الدرجة الثانية بعد موسم وحيد
األمان ،ما ّ
في دوري األضواء الذي عاد إليه للمرة األولى منذ .2008
ويحتدم الصراع على تجنب الهبوط أو باألحرى الحصول على
المركز الثامن عشر الذي يحتله إيفيان برصيد  37نقطة (مقابل 26
للنس متذيل الترتيب و 30لمتز الـ.)19
وال يفصل بين إيفيان الثامن عشر ( 43نقطة) وغانغان الحادي
عشر ( )37سوى  6نقاط قبل  4مراحل على انتهاء الموسم ،ويوجد
بين هذين الفريقين كل من نيس ( )41وباستيا ( )40وتولوز ()39
وكان ( )38ولوريان ( )38ورينس (.)38
ويلعب نيس مع كان ،غانغان مع رينس في مباراتين مصيريتين
للفرق األربعة.
وفي المباريات األخرى ،يلعب يوم غ ٍد مونبلييه ،الطامح أوروبياً،
مع رين ،ولوريان مع بوردو السادس ،واألحد ليل الثامن مع لنس.

الدوري اإلسباني

يخشى ري��ال مدريد الوصيف أن تشكل مباراته مع إشبيلية
منعطفا ً سلبيا ً
يصب في مصلحة غريمه برشلونة المتصدّر بفارق
ّ
نقطتين في المرحلة الـ 35من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
برشلونة حامل اللقب  22مرة آخرها في  2013يتصدّر بفارق
نقطتين عن ريال مدريد حامل الرقم القياسي بعدد األلقاب ()32
آخرها في .2012
واشتعلت المنافسة في المراحل األخيرة مع فوز برشلونة وريال
في آخر  3مواجهات ،وتجمد الفارق بين الغريمين التاريخيين عند
نقطتين.
وقبل  4مراحل على نهاية الدوري سيكون فقدان النقاط بمثابة
ضربات قاضية على الكاتالوني أو الملكي.
ويسيطر برشلونة وريال مدريد بشك ٍل شبه مطلق على الدوري في
العقد األخير ،فت ّوج األ ّول في  2005و 2006و 2009و 2010و2011
و ،2013وريال في  2007و 2008و ،2012فيما أفلت لقب النسخة
الماضية لمصلحة أتلتيكو مدريد الذي ح ّل وصيفا ً أيضا ً لدوري
األبطال.
لكن المرحلة الـ ،35قد تكون بالغة الصعوبة للميرينغي الذي

يح ّل غدا ً على إشبيلية رابع الترتيب والذي تعود خسارته األخيرة
إلى  22شباط الماضي.
وأعاد الملكي الفارق مع برشلونة إلى نقطتين إثر فوزه على ضيفه
ألميريا  0-3على ملعبه سانتياغو برنابيو .وقال المدرب كارلو
أنشيلوتي« :نحن في مرحلة مهمة من الموسم وكل مباراة بمثابة
النهائي .سأدفع بأفضل تشكيلة أمام إشبيلية ،على رغم أننا سنلعب
بعدها أمام يوفنتوس (اإليطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال
المدججة خزائنه باأللقاب« :لسنا مقتنعين
أوروبا)» .وتابع المدرب
ّ
بأن برشلونة سيهدر نقطتين لكننا سنفوز في مبارياتنا األربع
المتبقية».
ونفى الملكي صحة المعلومات التي تحدثت عن إمكان حرمانه
مع جاره أتلتيكو مدريد من إجراء التعاقدات بسبب مخالفتهما قواعد
التعاقد مع القاصرين.
وقبل ان��ط�لاق مواجهة ري��ال وإشبيلية على ملعب سانشيز
بيزخوان في األندلس ،سيكون برشلونة على بعد  140كلم عندما
يح ّل على قرطبة متذيّل الترتيب.
وخالفا ً إلشبيلية المتألق والذي يتنافس بشراسة مع فالنسيا
على المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا ،يالمس قرطبة
الهبوط إلى الدرجة الثانية ،إذ يبلغ الفارق بينه وبين ديبورتيفو
الكورونيا الثامن عشر  9نقاط ،ولم يحقق سوى  3انتصارات هذا
الموسم آخرها في  12كانون الثاني الماضي.
واستعرض برشلونة في مباراته األخيرة عندما ه ّز شباك خيتافي
بنصف دزينة من دون رد.
وواصل فريق المدرب لويس انريكي مشواره نحو إحراز ثالثية
الدوري والكأس حيث بلغ النهائي حيث يواجه أتلتيك بلباو ودوري
أبطال أوروبا ،إذ بلغ نصف النهائي حيث يواجه مدربه السابق بيب
غوارديوال وفريقه بايرن ميونيخ األلماني.
وال يبقى أمام برشلونة سوى عائق وحيد متمثل بأتلتيكو بطل
الموسم الماضي الذي يتواجه معه في المرحلة الـ 37قبل األخيرة،
كونه يواجه قرطبة وريال سوسييداد وديبورتيفو ال كورونيا في
المباريات األخرى المتبقية له هذا الموسم.
وفي ظل معركة اللقب المنحصرة بين برشلونة وري��ال ،يأمل
أتلتيكو مدريد حامل اللقب تعزيز موقعه الثالث في الترتيب ،عندما
يستقبل أتلتيك بلباو الثامن في مباراة صعبة على ملعبه فيسنتي
كالديرون.
ويبتعد أتلتيكو بفارق  7نقاط من جاره ريال ،ويتقدم بفارق 6
نقاط عن إشبيلية و 7عن فالنسيا.
ويلعب اليوم ري��ال سوسيداد مع ليفانتي ،وغ��دا ً ديبورتيفو
الكورونيا مع فياريال ،واألحد إسبانيول مع رايو فايكانو ،وخيتافي
مع غرناطة ،وفالنسيا مع إيبار ،وملقة مع التشي ،واالثنين ألميريا
مع سيلتا فيغو.

منتخب ال�سلة �إلى الأردن للم�شاركة في بطولة غرب �آ�سيا
غادرت صباح أمس بعثة منتخب
لبنان لتحت الـ 16سنة ف��ي كرة
السلة إل��ى األردن للمشاركة في
المرحلة الثانية من بطولة غرب
آسيا التي تستضيفها العاصمة
األردنية ع ّمان .وفي ما يلي أسماء
أع��ض��اء البعثة :م���ارون جبرايل
(رئيساً) ،إيلي رعد وباتريك صقر
(إداري���ي���ن) ،آالن ص��اي��غ (م��دي��را ً
للفريق) سليم الشمالي (مدرباً)،
روالن تابت (م��س��اع��دا ً للمدرب)،
ج��ورج سعد (حكما ً دولياً) ،سليم

مقدّم ،محمد قبطان ،ن��ادي هاشم،
هادي شرارة ،ميشال تابت ،جورج
بيروتي ،جاد نمر ،سامي الخطيب،
نادر بلمونا ،شربل سعد ،مايكل دنيا
وسليم عالء الدين.
وك��ان في وداع البعثة في مطار
ب��ي��روت ال��دول��ي رئيس ات��ح��اد كرة
السلة المهندس وليد نصار الذي
تمنى للبعثة التوفيق في مبارياتها،
مضيفا ً أن اللجنة اإلداري��ة لالتحاد
تولي المنتخبات الوطنية بفئاتها
ك��اف��ة أه��م��ي� ًة كبيرة خ��ص��وص�ا ً أن

استحقاقات إقليمية وقارية مهمة
ت��ن��ت��ظ��ر ال��م��ن��ت��خ��ب��ات ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة.
وأوضح رئيس البعثة رئيس لجنة
المنتخبات الوطنية مارون جبرايل
أن المنتخب ي��ه��دف إل��ى اح��ت�لال
ال��م��رك��ز األول أو ال��ث��ان��ي لضمان
التأهل إل��ى بطولة آس��ي��ا ،مشيرا ً
إلى أن استعدادات المنتخب بدأت
منذ أشهر عدة من دون انقطاع في
ّ
الخطة التي وضعتها اللجنة
سياق
اإلدارية لالتحاد لرعاية المنتخبات
الوطنية.

بعثة نادي بترون �ستارز �إلى �صربيا
غ��ادرت بعثة نادي بترون ستارز للمشاركة ببطولة
بلغراد الرياضية الدولية في صربيا والتي ستقام بدءا ً من
اليوم حتى  3أيار الجاري ،في ألعاب كرة اليد ومسابقات
ألعاب القوى للذكور واإلناث.

ويترأس البعثة رئيس النادي وديع الحولي والمدربان
ميراي الحولي وجوزيف ساسين ،وتتألف من  25العبا ً
والعبة غالبيتهم من تالمذة مدرسة اآلب��اء الكبوشيين
البترون وبدعم ورعاية حولي سبور.

�سحب القرعة للبطولة العربية الخام�سة لال�سكوا�ش
أقام القطاع الرياضي في جمعية
ال��ع��زم وال��س��ع��ادة س��ح��ب القرعة
لمباريات البطولة العربية الخامسة
ل���رواد االس��ك��واش ل��ل��رج��ال والتي
يقيمها بالتعاون مع اال ّتحاد العربي
للعبة ويستضيفها ن��ادي الكيوبز
طرابلس وذلك في منتجع الميرامار
القلمون وبمشاركة ال��دول التالية:
مصر واألردن والسعودية وفلسطين

والعراق والبلد المستضيف لبنان.
وق���د أش����رف عليها رئ��ي��س لجنة
ال��رواد في االتحاد العربي الدكتور
حازم الزنيني (مصر) ونائب رئيس
االت��ح��اد ورئ��ي��س لجنة المدربين
الدكتور علي جهاد (العراق) األمين
العام لالتحاد أحمد مدين (مصر)
وعضو لجنة المسابقات ورئيس
لجنة الح ّكام وائل طبلت (االردن)

ومدير القطاع العزم الرياضي ظافر
كبّارة ومديرة نادي ميرامار كلوب
الرياضي زينا شهال.
وس��ت��ق��ام ال��م��ب��اري��ات ب����دءا ً من
الساعة  9صباحا ً وذلك على مالعب
مجمعي الميرامار والس سالينس
وف��ي ن��ادي الكيوبز ،وم��ن ثم تقام
النهائيات في  4و 5أيار الجاري في
الميرامار.

الكويت والجي�ش ال�سوري �إلى الدور الثاني
تأهل الكويت الكويتي إلى الدور الثاني من كأس االتحاد
اآلسيوي بعدما جدّد فوزه على مضيفه النجمة اللبناني
 ،1-2وذلك بعد تعادل الجيش السوري  1-1مع الرفاع
البحريني ،على ملعب صيدا البلدي في الجولة الخامسة
قبل األخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
سجل للنجمة السنغالي سي شيخ ( ،)22وللكويت
البرازيلي روجيريو كوتينيو ( 2و.)46
وك��ان إص��رار الفريق الكويتي على الفوز ظاهرا ً منذ
البداية إذ افتتح التسجيل سريعا ً وبعد دقيقتين على
انطالق اللقاء ،بعدما تبادل خالد العازمي الكرة مع
البرازيلي روجيريو الذي ّ
توغل في منطقة النجمة وسدّدها
قوية بيمناه إلى يمين الحارس اللبناني أحمد تكتوك (.)2
ولعب النجمة بعد الهدف من دون ضغوطات كونه
فقد آماله في الجولة الماضية ،وشنّ رجال األلماني ثيو
بوكير هجمات عدة سعيا ً وراء التعادل الذي تحقق عبر
السنغالي سي شيخ ،بعدما حول الكرة برأسه إلى قلب
مرمى الحارس الكويتي مصبح المندري إثر ركلة حرة

من الظهير األيمن محمد حمود ( .)22أعاد الكويت تنظيم
صفوفه وسيطر على المجريات لكنه فشل في الوصول إلى
شباك تكتوك.
وفي الشوط الثاني ،أعاد الفريق الكويتي سيناريو
األول ،إذ ه ّز الشباك سريعا ً بعد اندفاع هجومي قوي.
فأرسل فهد العنزي كرة مق ّوسة طويلة إلى داخل منطقة
النجمة أخطأ تكتوك في الخروج من مرماه والسيطرة
عليها ليتابعها البرازيلي في المرمى الخالي بسهولة
(.)46
ورفع الكويت رصيده إلى  10نقاط ،فيما تج ّمد رصيد
النجمة عند نقطة واحدة بعد تلقيه الخسارة الرابعة.
كما تعادل الجيش السوري مع ضيفه الرفاع البحريني
 1-1في المجموعة نفسها ،ليتأهل مع الكويت الكويتي.
سجل باسل مصطفى ( )36هدف الجيش ،وسيد هشام
( )73هدف الرفاع.
ويتصدر الجيش قبل الجولة األخيرة برصيد  11نقطة
مقابل  10للكويت و 5للرفاع ونقطة واحدة للنجمة.

