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�سورية متما�سكة وم�ستمرة بمواجهة الإرهاب الوجه الآخر للم�شروع ال�صهيوني
يوما ً بعد يوم تتكشف األهداف الحقيقية الكامنة خلف تشكيل ما سمي بالتحالف الدولي
ضد اإلرهاب ،من خالل الممارسات التي ترتكبها التنظيمات اإلرهابية في العراق وسورية
على مرأى ومسمع وبدعم من دول هذا التحالف وحلفائه اإلقليميين وذلك عبر زرع الفوضى
في المنطقة لتدميرها والسيطرة عليها.
هذه التطورات احتلت شاشات القنوات الفضائية التي استضافت المحللين والخبراء لقراءة
تداعيات هذه األحداث.
فأشارت كبيرة المراسلين الدوليين في شبكة  CNNكريستيان امانبور الى استخدام
«داعش» للمياه في سد الرمادي كسالح ،الفتة إلى أنه يقوم بحصرها ليتمكن من استخدام
األرض الجافة لمصلحته في المعارك ،أو أنه يريد استخدام ذلك ضد السكان ،مؤكدة أن هذا
سيضع ضغطا ً كبيرا ً على كل األطراف العراقية.
وأوض��ح مدير مركز الدراسات واألبحاث العليا في بروكسيل بدي ولد ابنو أن التعامل
األوروب��ي مع الحرب على «داع��ش» كالموقف األميركي الذي يريد لمنطقة شرق المتوسط
الفوضى الدائمة ،مبينا ً أن اميركا دفعت فرنسا للمشاركة في الحملة الجوية على «داعش» كي
تبقى هي خارج الصراع المباشر.
على رغم اشتداد الحرب وتصاعد الضغوط على سورية ،إال أنها وبدعم حلفائها تمكنت
من الصمود والمواجهة على معظم الجبهات متحصنة بالدعم الشعبي ،فأكد الباحث السوري
نعيم آقبيق أن إيران أثبتت أنها الصديق األكثر قربا ً للشعب السوري وحكومته ،جازما ً بأن
الدولة السورية المتماسكة تستند إلى المزاج الشعبي العام المناهض لالرهاب الوجه اآلخر
للمشروع الصهيوني.
الدور الروسي ال يقل أهمية عن اإليراني في دعم سورية وتأثيره على الموقف االوروبي
وبالتالي الدولي ،فرأت المستشارة األلمانية أنغيال مركل ضرورة استمرار الحوار مع روسيا
في المسائل الدولية المفصلية ،مؤكدة أنه ال يمكن تسوية األزمة السورية من دون روسيا.

�آقبيق لـ«�أنباء فار�س»� :إيران �أثبتت �أنها ال�صديق
الأكثر قربا ً لل�شعب ال�سوري وحكومته
أكد الباحث السوري في القانون الدولي المحامي نعيم آقبيق
أن الجمهورية اإلسالمية اإليرانية أثبتت أنها الصديق األكثر قربا ً
للشعب السوري وحكومته .وأوضح آقبيق أن «صالبة العالقة بين
سورية وإيران كانت واحدة من أدوات المواجهة التي ساعدت على
صمود سورية بوجه المشروع األميركي الذي استخدم التنظيمات التكفيرية لضرب محور المقاومة خدمة
للكيان «اإلسرائيلي» ،وإن هذه العالقة تنبع عن الفهم االستراتيجي والقانوني لطبيعة المواجهة مع العدو
المتمثل على األرض بالميليشيات التكفيرية ولكن األساس هو جملة الدول الداعمة لإلرهاب».
ولفت إلى أن «القيادة اإليرانية أثبتت إنها الصديق األكثر قربا ً للحكومة والشعب السوري وحكومته
وهذه الصداقة هي عالقة تعقد المعادلة بالنسبة الى األميركيين بكونها تعكس مخاوف الخليجيين من المد
االقتصادي الذي ستحدثه سورية وإيران ،األمر الذي يضع كل األطراف المعادية أمام تغير موازين سوق
الطاقة العالمية والتي تعد بدورها موازين قوى العالمية ،فمن الثابت إن المتحكم بمنابع وطرق ومعطيات
سوق الطاقة هو األكثر قدرة على التأثير في مجريات الحدث السياسي وذلك بكون جملة الدول األوروبية
تابعة للذي يمتلك هذه الورقة القوية».
وختم آقبيق حديثه بالتأكيد على إن «مسار الحدث السوري في اآلونة األخيرة يشير إلى أن الدولة
السورية المتماسكة ال تزال متحكمة بمجريات األمور األمر الذي تستند عليه دمشق إلى المزاج الشعبي
العام المناهض للمشروع التكفيري بكونه الوجه اآلخر للمشروع الصهيوني ،وتماسك القوات السورية في

مختلف الجبهات ،واألساس القانوني في المواجهة مع مشروع التكفيريين ،فدفاع سورية دفاع حق عن
وجودها ويستند الموقف السوري القوي إلى عمق وصالبة العالقة مع الدول الحليفة وخصوصا ً إيران».

ولد ابنو لـ«رو�سيا اليوم» :التعامل الأوروبي مع
«داع�ش» كالأميركي الذي يريد الفو�ضى في المنطقة
أش��ار بدي ولد ابنو مدير مركز الدراسات واألبحاث العليا في
بروكسيل إن «التعامل األوروبي مع الحرب على ما يعرف بتنظيم
داعش ينطلق من موقف مشابه للموقف األميركي الذي يريد لمنطقة
شرق المتوسط أن تبقى في حال عدم استقرار دائ��م» .وق��ال ولد
ابنو« :إن الواليات المتحدة االميركية دفعت فرنسا للمشاركة في الحملة الجوية على داعش وقصف أهداف
في العراق وفي شمال سورية كي تبقى واشنطن خارج الصراع المباشر» .وأوضح أوجه الخالف في مواقف
البلدان األوروبية في ما بينها حول الحرب على الجماعات اإلرهابية وقربها أو تباعدها عن الموقف األميركي.
وفسر الباحث أسباب الميل األوروبي إليران والسعي لالبتعاد عن الحلفاء التقليديين في الشرق األوسط
لواشنطن والغرب وفي المقدمة بلدان الخليج العربية.

امانبور لـ«�سي �أن �أن»:
ا�ستخدام «داع�ش» �سالح المياه بالرمادي
�سي�شكل �ضغطا ً على كل العراق
فسرت كبيرة المراسلين الدوليين في شبكة CNN
كريستيان امانبور استخدام تنظيم «داعش» للمياه في

سد الرمادي كسالح ،الفتة إلى أن هناك احتمالين لكيفية استغالل ذلك.
وقالت آمانبور« :ال نعلم بالضبط ما الذي يخطط له داعش بحصره للمياه بالرمادي ،فإما أنهم يقومون
بحصرها ليتمكنوا من استخدام األرض الجافة لمصلحتهم في المعارك ،أو أنهم يريدون استخدام ذلك
ضد السكان ».وتابعت« :قيام داعش باستخدام المياه في الرمادي كسالح سيضع ضغطا ً كبيرا ً على كل
األطراف في العراق ،حيث أن هناك نقاشات عديدة حول ما الذي يمكن عمله الستعادة هذا السد من قبضة
داعش».
وحول دور القبائل الس ّنية في تلك المناطق في محاربة «داعش» ،قالت أمانبور« :تحدثت مع أحد أكبر
زعماء القبائل في الرمادي ،وأخبرني ببساطة أنه تم التخلي عنهم من قبل أميركا وهم ال يملكون أسلحة
كافية».

مركل لـ«د ب �أ الألمانية» :ا�ستمرار الحوار مع رو�سيا
�ضرورة لحل بع�ض الم�سائل الدولية المف�صلية
رأت المستشارة األلمانية أنغيال مركل إنه من الضروري استمرار
الحوار مع روسيا في عدد من المسائل الدولية المفصلية لكنها في
الوقت نفسه ال ترى إمكانية لرجوعها إلى صيغة «.»G8
وأضافت مركل« :علينا استمرار التعاون مع روسيا ،وهذا ما
نريده ،هناك بعض النزاعات وخصوصا ً النزاع السوري ال يمكننا تسويته من دون روسيا ولهذا السبب
احتفظ باتصال دائم مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين».
وحول مشاركة روسيا في مجموعة « »G7قالت« :المجموعة عبارة عن دول تتشارك في قيم مثل
الديمقراطية وسيادة القانون وقيم منها احترام أسس القانون الدولي وعدم المساس بالحدود الدولية ألنها
تمثل أساس النظام األمني ولهذا تعتقد المستشارة األلمانية أن روسيا «خرقت القانون الدولي» بخصوص
مسألة القرم وأكدت أن وجهة نظرها لم تتغير منذ بداية األزمة إلى اآلن».
وأشارت مركل إلى وجود صيغ أخرى للتعاون مع روسيا غير مجموعة « »G7كمثال «هناك لقاءات
مستمرة في إطار مجموعة العشرين فيها روسيا بكامل أهميتها االقتصادية أمام الدول الغربية ،معبرة عن
رضاها بالجو العملي الجيد في المجموعة».
وحول األزمة األوكرانية والدور الذي ستلعبه قمة « »G7أكدت مركل أنه «ال يجب أن يعول الكثير على
لقاءات تمتد ليومين تحل جميع الصراعات ،وقالت« :إنهم سيقيمون مدى تنفيذ اتفاقات مينسك التي تهدف
إليجاد حل سلمي سياسي في شرق أوكرانيا وإنهم سيسيرون على هذه الطريق».

ريا�ضة
دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم� :صدام العمالقة بين يوفنتو�س وبر�شلونة
يقف فريقا برشلونة اإلسباني ويوفنتوس اإليطالي
على أعتاب التتويج باللقب الثالث في الموسم الجاري
واستكمال ثالثية مستحقة في هذا الموسم المثير عندما
يصطدمان اليوم بالعاصمة األلمانية برلين في المباراة
النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وحصد كل فريق من االثنين لقبي الدوري والكأس في
بالده خالل الفترة الماضية ويسعى إلى انتزاع جوهرة
التاج من خالل التتويج باللقب األوروب��ي الغالي وإكمال
الثالثية.
وينتظر عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان بالعالم
موقعة مثيرة وساحرة في برلين اليوم.
ويسعى برشلونة إلى تكرار اإلنجاز ال��ذي حققه مرة
واح���دة سابقة ف��ي تاريخه عندما أح��رز نفس الثالثية
في  2009تحت قيادة مديره الفني السابق جوسيب
غوارديوال.
وإذا نجح النادي الكتالوني في الفوز على فريق السيدة
العجوز وإحراز اللقب األوروبي ،سيصبح برشلونة أول نا ٍد
يحرز الثالثية مرتين في تاريخه.
في المقابل ،يحلم يوفنتوس بتحقيق الثالثية األولى في
تاريخه ولكنه يواجه ضغوطا ً هائلة قبل خوض المباراة.
وقال ماسيميليانو آليغري المدير الفني للسيدة العجوز:
«االستعداد للقاء كهذا النهائي يمثل أمرا ً ممتعاً ...الجميع
يحلمون بهذا وأعتبر نفسي محظوظا ً للغاية ألنني أدرب
ه��ؤالء الالعبين الذين جلبوا سعادة هائلة لجماهيرهم
على مدار السنوات األربع األخيرة» .وأوضح« :كان موسما ً
استثنائيا ً سيظ ّل خالدا ً في التاريخ ،والفوز بدوري األبطال
سيجعله أفضل».
وسبق ليوفنتوس أن أحرز لقب دوري األبطال في 1985
و 1996ولكنه يبدو المرشح األضعف في اللقاء على رغم
بلوغه النهائي بعد الفوز على ريال مدريد اإلسباني في
المربع الذهبي للبطولة.
وربما يكون السبب وراء الترشيحات القوية لبرشلونة
هو وجود الثالثي الهجومي الخطير والرائع المك ّون من
األرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا
واألوروغوياني لويس سواريز.
وقال آليغري« :نحتاج إلى أن نقدر صعوبة االختبار
الذي نواجهه ولكننا لن سافر إلى برلين لمجرد المشاركة».
وتعرض يوفنتوس لصدمة بعدما خرج جورجيو كيليني
قلب دفاع الفريق من تدريبات الفريق أول من أمس إلصابته
في ربلة الساق ليخرج من حسابات آليغري لهذه المباراة.
وربما يمنح غياب كيليني عن المباراة دفعة إضافية إلى
سواريز مهاجم برشلونة والذي تع ّرض لعقوبات قاسية
بسبب «عضه» لكيليني خالل مباراة منتخبي أوروغواي
وإيطاليا ف��ي ال���دور األول لبطولة ك��أس العالم 2014
بالبرازيل.
وينتظر أن يح ّل أنجيلو أوغبونا أو أندريا بارزالي مكان
كيليني في قلب دفاع الفريق علما ً أن دفاع يوفنتوس يحتاج
إلى أن يكون في أفضل حاالته حتى يستطيع التصدي
لهجوم برشلونة الناري.
وعلى رغم الترشيحات القوية التي تصب في مصلحة
برشلونة ،ال يتعامل الفريق الكتالوني مع المباراة على أنها
مواجهة محسومة علما ً بأنه تف ّوق على منافسه التقليدي
العنيد ريال مدريد وتوج بلقب الدوري اإلسباني كما تغلب
على أتلتيك بلباو  3-1السبت الماضي ليت ّوج بلقب كأس
ملك إسبانيا.
وكان عبور برشلونة إلى نهائي دوري األبطال عبر فريق
صعب للغاية حيث تغلب على بايرن ميونيخ األلماني 5-3
في مجموع مباراتيهما في المربع الذهبي للبطولة.
وقال لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة« :سنستعد
للنهائي مثلما نستعد ألي مباراة .سنسعى لالحتفاظ بالكرة
والضغط على يوفنتوس بق ّوة بمجرد استحواذ العبيه على
الكرة» .وأوضح« :الفوز بلقب دوري األبطال يمثل استكمال
الثالثية بالنسبة لنا وهذا شيء يثير الجميع .إنه شيء
يحدث مرة واحدة في تاريخ النادي».

ألبيرتو الذي سدّد كر ًة قوي ًة على بعد ثالثين ياردة لم تترك
أي حظ لحارس المرمى .وفي مباراة اإلياب ،حاول ماسيمو
ماورو ومايكل الودروب وميشيل بالتيني تدارك الموقف منذ
البداية ،غير أنهم تلقوا هجوما ً ُمعاكسا ً بعد نصف ساعة
من اللعب .وكان يبدو أن ستيف أرتشيبالد ال يملك أي زاوية
لتسجيل الهدف عندما تلقى كرة عرضية عالية في منطقة
الجزاء ،غير أن رأسية هذا النجم االسكتلندي ارتطمت بذراع
ستيفانو تاكوني ودخلت المرمى.
وبدا صاحب القميص رقم  9في صفوف اليوفي ُمندهشا ً
لرؤية الكرة تستق ّر في الشباك بينما كانت الفرحة بادية
على ُمحيّى العب برشلونة .وبهذا الهدف أصبح لزاما ً على
أبطال إيطاليا تسجيل  3أهداف من أجل ضمان التأهل .وقد
تمكنوا من توقيع ٍ
هدف واحد عندما أبدع بالتيني في تحويل
تمريرة إلى ه� ٍ
�دف قبل لحظات من انتهاء الشوط األول.
واتسمت الجولة الثانية بسيطرة مطلقة ليوفنتوس ،لكن
على رغم الكرتين الح ّرتين اللتين نفذهما بالتيني بطريقة
فنية بديعة لم يجدا طريقهما إلى مرمى سنيور أوروتي.
وواصلت بعد ذلك برشلونة مسيرتها في دوري األبطال إلى
أن بلغت النهائي الذي خسرته أمام ستيوا.

نصف نهائي كأس الكؤوس األوروبية
1991/1990

ومثلما هي الحال بالنسبة آلليغري ،يعاني إنريكي أيضا ً
من مشكلة إصابة العب الوسط أندريس إنييستا على رغم
تأكيدات أنه الئق وجاهز للمباراة.
وقال إنييستا« :فكرة عدم المشاركة في النهائي يوم
السبت المقبل لم تدر بذهني على اإلطالق .أتمنى أن تسير
كل األمور على ما يرام وسأكون قادرا ً على المساهمة في
نهاية هذا الموسم الخاص بالنسبة للفريق».
وق��د يحرم تعافي إنييستا زميله المخضرم تشافي
هيرنانديز من المشاركة ضمن التشكيلة األساسية للفريق
في آخر مباراة يخوضها مع برشلونة قبل االلتحاق بفريق
السد القطري.
وأح��رز تشافي العديد من األلقاب مع فريق برشلونة
وكان منها ثالثة من األلقاب األربعة التي أحرزها برشلونة
في تاريخ مشاركاته بدوري األبطال.
وح��رص برشلونة على تكريم تشافي على مسيرته
الرائعة وذل��ك قبل رحيله عن صفوف الفريق ولكن هذا
ال يمنع جلوسه على مقاعد البدالء في مباراة اليوم وقد
يشارك كالمعتاد في وسط الشوط الثاني.
يلتق
وعلى رغم التاريخ الحافل لكل من الفريقين ،لم
ِ
الفريقان في البطوالت األوروبية إال نادرا ً حيث كان الفوز من
نصيب يوفنتوس في دور الثمانية للبطولة عام  2003فيما
فاز برشلونة على يوفنتوس في الدور نفسه من البطولة
عام  .1986وفي بطولتي كأس االتحاد األوروب��ي وكأس
أوروب��ا لألندية أبطال الكؤوس ،كان الفوز من نصيب كل
منهما مرة واحدة.

نصف النهائي كأس التينا 1952
يوفنتوس – برشلونة ()4-2

كانت ك��أس التينا موعدا ً سنويا ً يض ّم ِ 4ف��رق تنتمي
لدوريات فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا .وكانت
باريس قد استضافت النسخة الرابعة من هذه المسابقة.
وتوجهت فرقة السيدة العجوز إلى العاصمة الفرنسية بعد
ّ
 4أيا ٍم من تتويجها بلقب الدوري اإليطالي في فينيتو بفارق
 7نقاط عن أقرب المالحقين .وفي المقابل ،قصد برشلونة
مدينة األنوار بعد أن خاض مبارا ًة وحيد ًة في غضون 10
أسابيع ،كانت أمام فالنسيا ضمن نهائي كأس الملك .حيث
كان على ممثل كاتالونيا في تلك الموقعة ت��دارك ّ
تأخره
بهدفين وتحقيق الفوز على ممثل مدينة الفنون والعلوم.
وف��ي مباراة نصف النهائي ضمن ك��أس التينا ،كانت
كتيبة البالوغرانا ُمتقدم ًة بثالثة أهداف من توقيع الديسالو

كوباال والثنائي قصير القامة إدوارد مانتشون وإستانيسالو
باسورا .وبعدها قلّص جيامبيرو بونيبيرتي الفارق ُقبيل
انتهاء الشوط األول؛ غير أن كوباال وباسورا عادا ليحسما
المباراة بعد  10دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن
يُضيف بونيبيرتي هدفا ً ثانيا ً لإليطاليين .وبعد تلك
المباراة قال م��درب اليوفي جيورجي ساروسي في ّ
حق
كوباال الذي رأى بدوره النور ببودابيست وقاد برشلونة
للتف ّوق على نيس الفرنسي خالل النهائي «لقد هَ َزمَنا أفضل
العب في العالم».
ٍ

دور الـ 16من كأس المعارض األوروبية
1971/1970

ُفسر لماذا انتهت
لم يستطع أحد إلى ح��دود اآلن أن ي ّ
المباراتان بين هذين الفريقين بـ 6أه��داف فقط؛ وخالل
مباراة الذهاب ،كان هيلموت هالر وروبيرتو بيتيغا قد
منحا التقدم لليوفي بهدفين بملعب كامب نو؛ كما أن تألق
الحارس روبيرتو تانكريدي ساعد زمالءه في االستمرار
سجل مارسيال هدفا ً
في التقدم إلى غاية الدقيقة  74عندما ّ
لبرشلونة ليُحيي بذلك اآلمال.
وفي مباراة العودة ،سيطرت الكتيبة السوداء والبيضاء
على أط���وار ال � ّن��زال ال��ذي دارت رح��اه بملعب ستاديو
كومينالي .وقد تم ّكن بيتيغا من االرتقاء عاليا ً متفوقا ً على
ُسجل رأسية منحت االمتياز للسيدة العجوز قبل
مراقبه لي ّ
أن يرفع فابيو كابيلو كرة جميلة فوق الحارس بعد 24
ويسجل الهدف الثاني ل ُتصبح النتيجة اإلجمالية
دقيقة
ّ
.2-4
وخ�لال تلك المباراة ق �دّم كابيلو وأدري��ان��و نوفيليني
وجيانبييترو مارتشيتي وبيتيغا أداء رائعاً؛ غير أن حارس
عرين برشلونة وقف س��دا ً منيعا ً أم��ام محاوالتهم ،وهو
الذي ع ّوض غياب زميله األساسي ميغيل رينا ،والد بيبي
حامي شباك بايرن ميونيخ .وعلى رغم أن يوفنتوس حقق
انتصارا ً ُمريحاً ،إال أن برشلونة حافظ على ماء الوجه بكرة
رائعة من قدم لويس بويول جعلت حارس مرمى الفريق
اإليطالي تانكريدي يُص ّفق لروعتها.

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
1986/1985

كان العمالق اإليطالي ُمرشحا ً للتأهل للدور التالي ،إال
أنه غادر كاتالونيا ُمنهزما ً
ٍ
بهدف واحد من توقيع خوليو

«إنها مباراة ك��ر ُة ق��د ٍم رائعة» ،بهذه العبارات وصف
يوهان كرويف الدقائق التسعين التي جمعت بين برشلونة
ويوفنتوس بملعب كامب نو .وكان الودروب الذي لعب
ضد ناديه السابق ،قد بذل مجهودا ً كبيرا ً بينما كان زميله
رونالد كومان قاب قوسين أو أدنى من منح التقدم لممثل
السبق
الكرة اإلسبانية قبل أن ي ّ
ُسجل اإليطاليون هدف ّ
دفاعي استغلّه بيرلويجي كاسيراجي .وبمجهود
بعد خطأ
ّ
ُسجل رأسية في
كبير استطاع خريستو ستويتشكوف أن ي ّ
الدقيقة  55عادلت الك ّفة بين الفريقين.
وعاد الالعب البلغاري بعد  5دقائق من ذلك لمنح الفوز
لزمالئه .وج��اء هدف البالوغرانا الثالث بطريقة بديعة
عندما تلقى أندوني جويكوتشيا كرة في وسط الملعب
وتقدّم إلى األمام ثم م ّرر لخوليو ساليناس الذي أعادها
إليه ليرفعها فوق الحارس تاكوني بتسديدة من على بعد
 25ياردة .وفي مباراة اإلياب ،منح المتألق روبيرتو باجيو
االمتياز لليوفي من ركلة ح ّرة .غير أن برشلونة صمدت في
ما تبقى من أطوار المباراة ،خصوصا ً بفضل تدخل كومان
الحاسم أمام توماس هاسلر ،وهو ما ساعد كتيبته في بلوغ
النهائي الذي خسرته أمام مانشستر يونايتد.

ربع نهائي دوري األبطال 2003/2002

سدّد باولو مونتيرو كرة قوية منحت التقدم ألصحاب
األرض بملعب ستاديو ديلي ألبي .وبعدها أنقذ جيانلويجي
بوفون مرماه من كرة هوائية ن ّفذها تشافي ،وفعل حارس
برشلونة روبيرتو بونانو الشيء نفسه مع كرة مماثلة قبل
أن يُغيّر خافيير سافيوال مسار تسديدة منحت التعادل
لإلسبان .وبهذه النتيجة كانت برشلونة المرشحة للتأهل
سجل بافيل
للدور التالي ،إال أن الفاجعة حلّت بها عندما ّ
نيدفيد هدف االمتياز للضيوف بعد بداية الشوط الثاني.
وبعدها تدارك الكاتالونيون الموقف حين م ّرر لويس
إنريكي كرة لتشافي ليُعدّل الك ّفة في الدقيقة السادسة
والستين .وأصبح االمتياز لبرشلونة بعد طرد إدغار ديفيدز
على بعد  10دقائق من نهاية الوقت األصلي للمباراة.
وتسيّد اإلسبان أطوار الشوطين اإلضافيين ،غير أن براعة
بوفون وقفت سدا ً منيعا ً أمام طموحات برشلونة .وضد
مجريات اللعب ،استغ ّل مارسيلو زاالييتا تمريرة عرضية
ليسجل الهدف الذي أرسل
رائعة من أليساندرو برانديلي
ّ
اليوفي إلى المربع الذهبي .وواصل أبناء مارتشيلو ليبي
مسيرتهم إلى النهائي ،إال أنهم استسلموا أمام قوة إي سي
ميالن في النهائي.

ن�صار :غرب �آ�سيا الخطوة الأولى
ّ
من «الطريق �إلى الريو»
نصار سلسلة مواقف
أطلق رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلة المهندس وليد ّ
حول منتخب لبنان ومستقبل الدوري اللبناني ،وذلك خالل إطاللته في برنامج
«ذي إنسايدرز» الذي يبث عبر «تطبيق كرة السلة اللبنانية» (Lebanese
.)basketball App
ّ
الشق المتعلّق بمنتخب لبنان أنّ «النتيجة التي تحققت
نصار في
ورأى ّ
بإحراز لقب بطولة غرب آسيا جاءت بنكهة خاصة ال سيما أنّ المنتخب لم
يتد ّرب سوى ليومين ،وتم ّكن الالعبون األبطال من الفوز في جميع مبارياتهم
بفارق معدله  15نقطة».
وأضاف« :بطولة غرب آسيا لم تكن ضعيفة المستوى كما قيل ،لكنها األسهل
في مشوار األلف ميل .فاالتحاد رفع شعار «الطريق إلى ريو» ،وهذا هو طموحنا
وهدفنا ،ولم نألو جهدا ً لبلوغه» ،مشيرا ً إيضا ً إلى أنّ «تحقيق هذا الهدف يحتاج
سيصب كل تركيزنا في الوقت الحالي
لعمل إداري ومواكبة حثيثة ولهذا السبب
ّ
على المنتخب الوطني».
وتابع« :في الفترة السابقة لم أكن أتدخل كثيراً ،إذ كان وال يزال لدي كامل
الثقة بعمل لجنة المنتخبات الوطنية برئاسة مارون جبرايل ،لكنني سأحرص
في الفترة المقبلة على اإلش��راف شخصيا ً على سير تحضيرات المنتخب،
وبشكل خاص على عمل كل فرد من أفراد الجهاز الفني بدءا ً من المدرب الصربي
فاسيلين ماتيتش إلى الباقين ،معتبرا ً أن لديه بعض التحفظات حول عدد من
تخص عمل المدرب ،لكنه راض تماما ً عما تحقق في بطولة غرب
النقاط التي
ّ
آسيا وسمع أجواء جيدة حول تحضير المدرب للمباريات.
وأك � ّد أنّ «ال نية الستبدال المدرب الحالي بالمدرب غسان سركيس كما
أشيع» ،وتابع« :اعتبر سركيس أحد أبرز األشخاص المؤهلين إلبداء آرائهم في
هذا المجال فأنا أتمنى أن يتسلم سركيس المنتخب في أي وقت».
وعند سؤاله عن تأمين موازنة منتخبات لبنان ق��ال« :منذ اليوم األول
النتخابنا في  21كانون األول عام  ،2013قلنا إنّ هذا الموضوع لن يش ّكل
أي عائق .حاول البعض اإليحاء بأننا سنفشل لكننا أثبتنا بأننا قادرون على
جلب الرعاة المحبين للعبة والرياضة عموماً ،أمثال رئيس مجموعة «اندفكو»
األستاذ نعمة أفرام وشركة سانيتا لرعاية المنتخب ،حيث أطلقنا معا ً شعار
«شوف حالك بلبنان» و»من شير جونيه إلى الريو» ورئيس مجلس إدارة
«بيبسي كو» الشيخ وليد عساف لرعاية البطولة والمدير العام لشركة «أبي
رميا إخوان» ميشال أبي رميا ورئيس مجلس إدارة «مايك سبور» رئيس اتحاد
التنس سمير صليبا ،فضالً عن حصولنا على مساهمة مالية مشكورة من وزارة
الشباب والرياضة عبر معالي الوزير العميد عبد المطلب ح ّناوي».

ر�صا�صة �أولى يطلقها ووريرز
في ج�سد كافالييرز
قلب غولدن ستايت ووريرز تخلّفه معظم فترات المباراة وج ّر منافسه كليفالند
كافالييرز إلى وقت إضافي قبل أن يخرج فائزا ً ( 100-108الوقت األصلي
 )98-98في أولى مواجهات الفريقين ضمن الدور النهائي من الدوري األميركي
للمحترفين في كرة السلة.
وسجل ستيفن كوري أفضل العب في الدوري  26نقطة ونجح في  8تمريرات
ّ
حاسمة ،وأضاف كالي طومسون  21نقطة.
سجلها نجم كليفالند ليبرون جيمس وهي أفضل
ولم تنفع النقاط الـ 44التي ّ
نسبة له في الدور النهائي ،في إبعاد الهزيمة عن فريقه .أ ّما زميله كايري إيرفينغ
فسجل  23نقطة قبل أن يتع ّرض إلصابة في ركبته مجدّدا ً ويغادر الملعب.
ّ
وهي المرة األولى التي يلجأ فيها فريقان إلى وقت إضافي في المباراة االفتتاحية
للدور النهائي منذ عام .2011
ورفع غولدن ستايت بطل المنطقة الغربية رصيده من االنتصارات على ملعبه
هذا الموسم إلى  47مقابل  3هزائم فقط في الموسم العادي والبالي أوف ،وهو
يستضيف المباراة الثانية بعد غد األحد.
ويسعى غولدن ستايت إلى إحراز أ ّول لقب له منذ  40سنة.
ولعب االحتياطيون دورا ً كبيرا ً في فوز غولدن ستايت حيث نجحوا في تسجيل
 34نقطة مقابل  9فقط الحتياطيي كليفالند كافالييرز بطل المنطقة الشرقية.
واسته ّل كليفالند المباراة بق ّوة وتقدّم بفارق  13نقطة في نهاية الربع األول
( ،)13-26لكنّ ووريرز نجح في قضم الفارق حتى أدرك التعادل  36-36قبل
أربع دقائق من نهاية الشوط األول.
وبقي الفارق ضئيالً بين الفريقين حيث لم ينجح أيّ منهما في التقدم بفارق
أكثر من أربع نقاط على منافسه.

