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«يورو  »2016بانتظار �أقوى  24منتخب ًا من القارة العجوز
م��ع وص��ول التصفيات المؤهلة
ل��ب��ط��ول��ة ك���أس األم����م األوروب���ي���ة
المقبلة (يورو  )2016إلى جولتيها
األخيرتين ،يشت ّد الصراع خالل األيام
القليلة المقبلة على المقاعد المتبقية
في النهائيات حيث ال يزال األمل قائما ً
أم��ام  32منتخبا ً لحجز  19مقعدا ً
متبقيا ً في البطولة التي تستضيفها
فرنسا منتصف العام المقبل.
ويحتاج المنتخب األلماني بطل
العالم إلى نقطة واحدة من مباراته
أم��ام مضيفه اإليرلندي للتأهل إلى
ي��ورو  2016كما يحتاج المنتخب
اإلسباني حامل اللقب إل��ى تجنب
الهزيمة فقط أمام منتخب لوكسمبورغ
لحجز مقعده في النهائيات.
وت��م��ت��د ف��ع��ال��ي��ات ال��ج��ول��ت��ي��ن
األخيرتين من التصفيات على مدار
 6أيام متتالية بداية من اليوم وحتى
الثالثاء المقبل لحسم  15من 19
مقعدا ً متبقية في النهائيات ،فيما
سيكون الدور الفاصل الذي يقام في
تشرين الثاني المقبل هو الحاسم
على المقاعد األربعة األخيرة.
وتتأهل المنتخبات التي تحتل
المركزين األول والثاني في كل من
المجموعات التسع بالتصفيات إلى
النهائيات مباشر ًة كما يتأهل أفضل
منتخب من بين المنتخبات التي تحتل
المركز الثالث في هذه المجموعات،
فيما تخوض المنتخبات الثمانية
األخ��رى التي تحتل المركز الثالث
الدور الفاصل في صراع على المقاعد
األربعة األخيرة بالنهائيات.
وحتى قبل بدء مباريات الجولتين
األخيرتين م��ن التصفيات ال��ي��وم،
لم تتأهل عبر التصفيات س��وى 4
منتخبات فقط هي أيسلندا وجمهورية
التشيك من المجموعة األولى وإنكلترا
من المجموعة الخامسة والنمسا من
المجموعة السابعة وتنضم هذه
المنتخبات إلى المنتخب الفرنسي
الذي يشارك في النهائيات من دون
خوض التصفيات.
وي���ب���رز ال��م��ن��ت��خ��ب��ان اإلي��ط��ال��ي
(اآلزوري) والبرتغالي أيضا ً ضمن
القوى الكروية الكبيرة التي اقتربت
من التأهل للنهائيات ،فيما يقترب
أيضا ً منتخبا وايلز وإيرلندا الشمالية
من الظهور في النهائيات للمرة األولى
في تاريخهما.
وحقق المنتخب األلماني الفوز في
آخر  5مباريات خاضها في التصفيات
ل��ي��ع� ّوض ال��ب��داي��ة الهزيلة ل��ه في
التصفيات ،ويثق الفريق في قدرته
على حسم التأهل خالل المباراة أمام
إيرلندا اليوم قبل استضافة المنتخب
الجورجي األح��د المقبل في مدينة
اليبزغ.
وي��ت��ص��در ال��م��ن��ت��خ��ب األل��م��ان��ي
المجموعة حاليا ً برصيد  19نقطة
بفارق نقطتين أمام بولندا فيما يحتل
المنتخب اإليرلندي المركز الثالث
برصيد  15نقطة.
وق��ال يواكيم ل��وف المدير الفني
للمنتخب األلماني« :الشيء الوحيد
الذي نهتم به هو إنهاء التصفيات في
ص��دارة المجموعة الرابعة والتأهل
ليورو .»2016
وف����ي ال��م��ب��ارات��ي��ن األخ��ري��ي��ن
ب��ال��م��ج��م��وع��ة ،ي��ل��ت��ق��ي المنتخب
الجورجي ( 6نقاط) منتخب جبل
طارق (بال رصيد من النقاط) ويلتقي
المنتخب االسكتلندي ( 11نقطة)
نظيره البولندي.

حظوظ متساوية

ويبدو المنتخب البولندي مرشحا ً
قويا ً للعبور مع نظيره األلماني من
ه��ذه المجموعة لكنه يحتاج إلى
التغلب على مضيفه االسكتلندي

تبرز منتخبات الماكينات الألمانية و�إ�سبانيا والآزوري
بين القوى الكروية الكبيرة التي ت�ستعد لحجز مقاعدها
في «يورو »2016
ال��ي��وم قبل المواجهة الصعبة مع
المنتخب االيرلندي األحد المقبل علما ً
بأن المنتخب االيرلندي ما زال قادرا ً
على العبور المباشر للنهائيات فيما
تقتصر فرص اسكتلندا على احتالل
المركز الثالث.
ورغ��م اإلص��اب��ات ال��ع��دي��دة التي
ي��ع��ان��ي م��ن��ه��ا ،س��ي��ك��ون المنتخب
م��اس��ة لنقطة
اإلس��ب��ان��ي ب��ح��اج��ة
ّ
التعادل في مباراته ي��وم غ � ٍد أمام
ضيفه منتخب لوكسمبورغ ضمن
منافسات المجموعة الثالثة وذلك قبل
رحلته االثنين المقبل إلى أوكرانيا في
الجولة األخيرة من التصفيات.

إسبانيا تتقدم

وي��ت��ص��در المنتخب اإلس��ب��ان��ي
المجموعة الثالثة برصيد  21نقطة
مقابل  19نقطة لسلوفاكيا و16
نقطة ألوكرانيا و 7نقاط لبيالروسيا
و 4ن��ق��اط للوكسمبورغ و 3نقاط
لمقدونيا.
وق��ال بيثنتي دل بوسكي المدير
الفني للمنتخب اإلسباني« :الحقيقة
أن اإلصابات ضربت فريقنا بشك ٍل
سيئ أخيراً ،ولكنني أثق تماما ً في
الالعبين الشبان الذين استدعيتهم
مكان المصابين».
وان���ض���م ق���ائ���د وم���داف���ع ري���ال
مدريد سيرخيو رام��وس إلى الئحة
المصابين في المنتخب اإلسباني
وسيغيب بالتالي عن المباراتين
المقبلتين لحاملي اللقب ،ويعاني
راموس من إصابة في كتفه بحسب
م��ا أع��ل��ن المنتخب اإلس��ب��ان��ي في
حسابه على موقع تويتر ،مشيرا ً
إلى أن المدرب فيسنتي دل بوسكي
استبدل قائد ريال بزميله في النادي
الملكي ناتشو فرنانديز.
وهذا الالعب الرابع الذي يصاب
في المنتخب اإلسباني قبيل مواجهته
لوكسمبورغ وأوكرانيا ،إذ لن يتمكن
بطل النسختين األخيرتين عامي
 2008و 2012م��ن االعتماد على
زميل راموس في ريال الظهير داني
ك��ارف��اخ��ال وذل���ك بسبب اإلص��اب��ة
بحسب ما أعلن ناديه االثنين.
وأوضح ريال مدريد أن كارفاخال
يعاني من إصابة في كاحله األيمن
من دون أن يكشف عن المدة التي
يحتاجها م��ن أج��ل التعافي ،لكن
موقعي صحفيتي «ماركا» و»اس»
أش��ارا إلى أنه سيغيب عن المالعب

بين أسبوعين وثالثة ،ما يعني إمكان
غيابه ع��ن م��ب��اراة ال��ن��ادي الملكي
مع باريس س��ان جرمان الفرنسي
المقررة في  21الجاري ضمن دوري
أبطال أوروبا.
وستفتقد إسبانيا التي تحتاج
إلى التعادل في هاتين المباراتين
أو الفوز في األولى على لوكسمبورغ
لكي تضمن تأهلها إلى النهائيات،
إلى خدمات مدافع ريال سوسييداد
اي��ن��ي��ج��و م��ارت��ي��ن��ي��ز والع���ب وس��ط
فياريال برونو سوريانو أيضا ً بسبب
اإلصابة.
وفتحت هذه اإلصابات الباب أمام
ظهير فياريال ماريو جاسبار ومدافع
أتلتيك بلباو كسابيير ايتكسييتا
لتسجيل بدايتهما مع «ال فوريا روخا»
في أول استدعاء لهما إلى التشكيلة،
كما الحال بالنسبة لالعب الوسط
الدفاعي في بلباو ميكل سان خوسيه
الذي يسجل عودته إلى المنتخب.
وف��ي م��ب��ارات��ي��ن أخ��ري��ي��ن بنفس
المجموعة ،يلتقي المنتخب المقدوني
ن��ظ��ي��ره األوك����ران����ي وال��م��ن��ت��خ��ب
السلوفاكي نظيره البيالروسي يوم
غدٍ.
ويحتاج المنتخب السلوفاكي من
أجل التأهل لفو ٍز واحد فقط في أي من
مباراتيه المتبقيتين بالتصفيات علما ً
بأنه يح ّل ضيفا ً على لوكسمبورغ في
ختام مسيرته بالتصفيات االثنين
المقبل فيما ضمن المنتخب األوكراني
المركز الثالث على األقل.
كما اقترب منتخبا وايلز وبلجيكا
من التأهل عبر المجموعة الثانية
التي يتصدرها المنتخب الوايلزي
برصيد  18نقطة وبفارق نقطة واحدة
أمام بلجيكا.
ويحل المنتخب الوايلزي ضيفا ً
على نظيره البوسني السبت المقبل
ث��م يستضيف منتخب أن���دورا في
كارديف الثالثاء المقبل.
ويحتاج المنتخب الويلزي لنقطة
واحدة من المباراتين إذا أراد التأهل
ليورو  2016لتكون أول بطولة كبيرة
يشارك فيها منذ كأس العالم .1958
وقال غاريث بايل نجم ريال مدريد
اإلسباني والمنتخب الوايلزي« :إننا
نقترب من إنجاز شيء لم يحققه من
قبلنا أي منتخب وايلزي».
وأضاف بايل ،الذي تعافى أخيرا ً
م��ن اإلص���اب���ة« :ش��ه��د األس��ب��وع��ان
الماضيان استعدادا ً جيدا ً بالنسبة

لي بالتزامن مع فترة التأهيل بعد
اإلصابة .نحن جميعا ً على استعداد
للتأهل».
ويحتاج المنتخب البلجيكي إلى
التغلب على مضيفه منتخب أندورا
السبت المقبل أيضا ً من أجل التأهل.
وفي المجموعة السادسة ،يبدو
منتخب إيرلندا الشمالية على وشك
التأهل للنهائيات للمرة األولى أيضا ً
في تاريخه حيث يحتاج للفوز في
أي من مباراتيه أمام ضيفه اليوناني
اليوم وأمام مضيفه الفنلندي األحد
المقبل للتأهل إلى النهائيات بغض
النظر ع��ن نتائج ب��اق��ي مباريات
المجموعة.
ويتصدر منتخب إيرلندا الشمالية
المجموعة برصيد  17نقطة بفارق
نقطة واح����دة ف��ق��ط أم���ام روم��ان��ي��ا
وتليهما منتخبات المجر ( 13نقطة)
وفنلندا (عشر ن��ق��اط) وج��زر ف��ارو
(ست نقاط) واليونان (ثالث نقاط)
.
وما زال األمل قائما ً أمام منتخبات
رومانيا والمجر وفنلندا أيضا ً للعبور
من هذه المجموعة إلى النهائيات.
وف���ي م��ب��ارات��ي��ن أخ��ري��ي��ن بهذه
المجموعة اليوم ،يلتقي المنتخب
الروماني نظيره الفنلندي والمنتخب
المجري منتخب جزر فارو.

" 3نقاط يسعى
إليها اآلزوري

وي��ح��ت��اج ال��م��ن��ت��خ��ب اإلي��ط��ال��ي
إل���ى ال��ف��وز ع��ل��ى مضيفه منتخب
أذربيجان السبت المقبل أو الفوز
على النروج الثالثاء المقبل ليعبر
إلى النهائيات من المجموعة الثامنة
التي يتصدرها اآلزوري برصيد 18
نقطة وتليه منتخبات النرويج (16
نقطة) وكرواتيا ( 14نقطة) وبلغاريا
(ثماني ن��ق��اط) وأذرب��ي��ج��ان (ست
نقاط) ومالطا (نقطتان).
ويدرك المنتخب النروجي أن الفوز
على مالطا السبت المقبل سيكون
كافيا ً لتأهله بشرط عدم فوز كرواتيا
على بلغاريا في اليوم نفسه.
ويستطيع المنتخب البرتغالي
حسم تأهله عبر المجموعة التاسعة
إذا فاز أو تعادل مع ضيفه الدنماركي
اليوم.
وإذا فشل المنتخب الدنماركي
في الفوز بهذه ال��م��ب��اراة ،سيضمن

المنتخب األل��ب��ان��ي المركز الثاني
في المجموعة إذا تغلب على ضيفه
الصربي في مباراة أخرى اليوم.
وي��ت��ص��در المنتخب البرتغالي
المجموعة برصيد  15نقطة وتليه
منتخبات ال��دن��م��ارك ( 12نقطة)
وألبانيا ( 11نقطة) وصربيا (4
نقاط) وأرمينيا (نقطتان).
وف��ي المجموعة األول���ى ،يقتصر
ال��ص��راع على المركز الثالث ال��ذي
يتأهل صاحبه إل��ى ال��دور الفاصل
حيث حجز منتخبا أيسلندا والتشيك
بطاقتي التأهل المباشرتين من هذه
المجموعة إلى النهائيات علما ً بأن
رصيد كل منهما بلغ  19نقطة قبل
آخر جولتين بالتصفيات.
ويحتل المنتخب التركي المركز
ال��ث��ال��ث ح��ال��ي �ا ً ب��رص��ي��د  12نقطة
ب��ف��ارق نقطتين أم���ام هولندا فيما
يحتل منتخب التفيا المركز الخامس
برصيد  4نقاط بفارق نقطتين أمام
كازاخستان.
ويبدو المنتخب الهولندي مهددا ً
بالغياب عن البطولة األوروبية للمرة
األولى منذ .1984
ولم يعد أمام المنتخب الهولندي
سوى الفوز على مضيفه كازاخستان
ال��س��ب��ت ال��م��ق��ب��ل ث���م ع��ل��ى ضيفه
التشيكي الثالثاء وانتظار نتائج
المنتخب التركي الذي يتفوق أيضا ً
في المواجهة المباشرة مع الطاحونة
الهولندية ما يجعله بحاجة لنقطة
التعادل فقط في مباراته أمام مضيفه
التشيكي الثالثاء بشرط خسارة
هولندا في إحدى مباراتيها.
ويلتقي المنتخب األيسلندي
نظيره الالتفي السبت المقبل أيضا ً
في المباراة األخرى بالمجموعة.
وف��ي المجموعة السابعة ،يبدو
المنتخب الروسي المرشح األقوى
للعبور برفقة المنتخب النمساوي
م��ت��ص��در ال��م��ج��م��وع��ة ال��س��اب��ع��ة
ال��ذي ضمن التأهل قبل الجولتين
األخيرتين.
وي��ت��ص��در المنتخب النمساوي
المجموعة برصيد  22نقطة مقابل
 14نقطة لروسيا و 12نقطة للسويد
و 11نقطة لمونتينغرو (الجبل
األسود) وخمس نقاط لليشتنشتاين
ونقطتين لمولدوفا.
ويحل المنتخب ال��روس��ي ضيفا ً
على مولدوفا غدا ً فيما يح ّل المنتخب
السويدي ضيفا ً على ليشتنشتاين
ويلتقي منتخب مونتينغرو نظيره
النمسوي.
وم���ا زال المنتخب اإلن��ك��ل��ي��زي
ه��و ال��ف��ري��ق ال��وح��ي��د ال���ذي حافظ
على العالمة الكاملة وف��از بجميع
المباريات الثمانية التي خاضها في
التصفيات حتى اآلن حيث يتصدر
المجموعة الخامسة برصيد 24
نقطة.
ولذا ،سيدفع المنتخب اإلنكليزي
ب��ع��دد م��ن ال�لاع��ب��ي��ن ال���ردي���ف في
مباراتيه المتبقيتين يوم غد الجمع ٍة
أمام ضيفه االستوني ويوم االثنين
المقبل أمام ليتوانيا.
وي��ب��دو المنتخب ال��س��وي��س��ري
صاحب المركز الثاني برصيد 15
نقطة مرشحا ً قويا ً للحاق بنظيره
اإلن��ك��ل��ي��زي إل���ى ال��ن��ه��ائ��ي��ات حيث
يستضيف منتخب س��ان مارينو
(نقطة واح��دة) غ��دا ً ثم يحل ضيفا ً
على استونيا (عشر نقاط) االثنين
المقبل.
ولكن المنتخب السلوفيني صاحب
المركز الثالث برصيد  12نقطة ما زال
متمسكا ً باألمل حيث يلتقي منتخبي
ليتوانيا (تسع نقاط) وسان مارينو
في مباراتيه المتبقيتين بالتصفيات.

التقرير الإح�صائي الأ�سبوعي لـ«فيفا»

حار�س �صنديد وقنا�صون ماهرون و�إنجاز في الديربي
ف��ي االس��ت��ع��راض اإلح��ص��ائ��ي األس��ب��وع��ي،
يسلّط الضوء على أهم ديربيات المستديرة
الساحرة ،ومن بينها ديربي ناري في فرنسا،
ومآثر تهديفية لنجوم في ألمانيا وإسبانيا،
وتألق غير مسبوق لكل من أغويرو وجيليه.
 110أهداف هي الغلّة التي جعلت زالتان
إبراهيموفيتش أفضل هدّاف في تاريخ باريس
س��ان ج��ي��رم��ان .وك��ان ه��ذا النجم السويدي
قد ع��ادل وم��ن ثم تقدم على سجل األسطورة
باوليتا بعد أن سجل األول هدفين في فوز نادي
العاصمة الفرنسية بنتيجة  1-2على الخصم
اللدود مرسيليا .ولم يكن هو الرقم القياسي
الوحيد المسجل باسم باوليتا ال��ذي ّ
حطمه
إبراهيموفيتش يوم األحد بعد أن أصبح أفضل
هداف في تاريخ هذه الموقعة الكالسيكية عندما
اقتنص هدفيه السابع والثامن فيها .وبذلك
يكون قد أهدى باريس سان جرمان ثامن فوز
على التوالي أمام مرسيليا ،معادال ً بذلك سلسلة
قياسية من االنتصارات يعود تاريخها لعقد
مضى .ويُشهد لنادي العاصمة أيضا ً تم ّكنه،
وبسهولة نسبية من تسجيل األهداف في عرين
هذا الخصم ،حيث سجل هدفين أو أكثر في آخر
 9مواجهات تنافسية بين طرفي هذه الموقعة.
 9أهداف في آخر ثالث مباريات في الدوري
األلماني جعلت روبرت ليفاندوفسكي يقتنص
رقما ً قياسيا ً جديدا ً في البطولة الكروية األهم
في ألمانيا .وأتت هذه المهارة التهديفية غير
المسبوقة لتجعل في رصيد نجم بايرن ميونيخ
 12هدفا ً في الدوري من أول ثماني مباريات له،
وهو إنجاز لم يسبقه إليه في تاريخ الدوري
األلماني سوى كريستيان مولر ()1965-1964
وجيرد مولر ( .)1969-1968وقد أتت أحدث
أهداف ليفاندوفسكي في عرين ناديه السابق
بوروسيا دورتموند وجعلت منه أول العب
يقتنص  5أهداف في هذا الكالسيكو لمصلحة
طرفيه .وقد أصبح في جعبة هذا المهاجم الف ّذ

 12هدفا ً من آخر  4مباريات مع ناديه ومنتخب
ب�لاده ،و 19من  13منذ بداية الموسم .أمر
مثير آخر هو أنه أصبح شبه متخصص به ّز
الشباك في الشوط الثاني ،حيث أتت جميع
أهدافه االثني عشر في ال��دوري األلماني بعد
االستراحة .وقد لعبت هذه األه��داف ،من دون
أدنى شك ،دورا ً كبيرا ً في جعل البايرن يحقق
انطالقة قياسية هذا الموسم ،حيث فازت كتيبة
جوسيب غوارديوال في مبارياتها الثماني كافة
في الدوري حتى اآلن.
 6مباريات ديربي من دون أية هزيمة على
أرضه جعلت من أتليتيكو مدريد يعادل سجالً
قياسيا ً للنادي صمد طويالً .حيث لم ينجح
النادي بتحقيق هذه السلسلة المشرفة أمام
الخصم اللدود ري��ال مدريد منذ أكثر من 70
سنة ،أي منذ أن تج ّنب الهزيمة في  6مباريات
على التوالي بين عامي  1939و .1944وقد أتى
التعادل يوم األحد بهدف لمثله ليعني أن ريال

فشل في الفوز بأي من النسخ الخمس السابقة
لهذا الديربي األه��م في ال��دوري ـ على أرضه
أو خارجها ـ للمرة األول��ى في تاريخ ال��دوري
اإلسباني .وتبرز أهمية هذه اإلحصاءات عند
األخذ بعين االعتبار أن أتليتيكو لم يتم ّكن من
الفوز على اإلط�لاق في هذا الديربي طيلة 14
سنة بين عامي  1999و .2013وبالنسبة
لكريستيانو رونالدو ،كانت هذه رابع مواجهة
في الدوري على التوالي لم يتمكن فيها من ه ّز
الشباك ـ معادال ً بذلك أسوأ سجل له منذ انتقاله
إلى إسبانيا .وبينما دخل شباك الحارس كيلور
نافاس هدف واحد ،كما تصدى بنجاح لضربة
ج��زاء ،إال أنه ي��درك جيدا ً أن أه��داف أتليتيكو
تشكل  50في المئة ( 5من أصل  )10من مجمل
األهداف التي تلقاها بقميص نادي العاصمة.
 5أهداف في  20دقيقة في شباك نيوكاسل
ّ
يحطم
يونايتد السبت جعلت سيرخيو أغويرو
الرقم القياسي المسجل في الدوري اإلنكليزي

الممتاز .ورغم أن  4العبين سبق وه ّزوا الشباك
 5مرات في مباراة واحدة ،إال أن أيا ً منهم لم
ينجح ف��ي ذل��ك بهذه السرعة المذهلة التي
حققها نجم مانشستر سيتي ،حيث قام بذلك
كل من جيرماين ديفو وآالن شيرر وآندي كول
وديميتار بيرباتوف في  36و 54و 65و68
دقيقة على التوالي .وبالنسبة إلى أغويرو ،الذي
خاض  497دقيقة في الدوري من دون أي هدف
قبل مباراة نهاية األسبوع ،أصبح اآلن مجاريا ً
لكارلوس تيفيز برصيد  84هدفا ً ويتقاسم معه
صدارة أفضل الهدّافين األرجنتينيين في الدوري
الممتاز .وقد أصبح مثل هذا التألق شائعا ً في
كبريات الدوريات األوروبية على مدى األسابيع
الماضية ،حيث حقق أغويرو وليفاندوفسكي
ورونالدو إنجازاتهم في غضون  22يوما ً فقط.
 3رك�لات ج��زاء تصدى لها ببراعة ،جعلت
ج��ان ف��ران��س��وا جيليه ح���ارس ن���ادي ميتشلن
البلجيكي النجم األوحد للقاء المذهل الذي انتهى
بالتعادل بهدف لمثله أمام أندرلخت األحد .وقد
أتت صدّات جيليه بوجه ضربات كل من دينيس
برايت وستيفانو أوكاكا ويوري تيليمانز ،قبل أن
يسجل كارا مبوجي هدفا ً في شباكه عن طريق
الخطأ في األن��ف��اس األخ��ي��رة من اللقاء ويع ّمق
جروح أندرلخت .أتى هذا اإلنجاز الثالثي بمثابة
رقم قياسي شخصي للحارس البالغ من العمر
 36سنة الذي سبق له أن تصدى بنجاح لركلتين
ثابتتين أمام نادي بريشا ـ سدد أحدها أندريا بيرلو
ـ عندما كان يلعب في صفوف نادي باري .وبذلك
يكون العبو أندرلخت قد فشلوا في ه ّز الشباك
من آخر  4ضربات ج��زاء ،لتصبح معاناتهم مع
ضربات الجزاء أمرا ً ماثالً للعيان .ومنذ ،2012
يبلغ معدل التهديف من ضربات الجزاء بالنسبة
لحامل العدد القياسي من ألقاب الدوري البلجيكي
 47في المئة .ففي موسم  ،2013-2012لم ينجح
الفريق باقتناص أهداف من الضربات الثابتة إال
في  6من أصل  17محاولة.

و�سورية تبحث تثبيت �صدارتها �أمام اليابان

يعتبر ال��م��دي��ر ال��ف��ن��ي لمنتخب
لبنان لكرة القدم الصربي ميودراغ
رادولوفيتش أن تحقيق الفوز أمام
ميانمار في بانكوك ،بمثابة استعادة
االنطالق في إطار التصفيات المزدوجة
لكأس العالم  2018في روسيا وكأس
آسيا  2019باإلمارات.
وي��رى ال��م��درب الصربي أيضا ً أن
كسب نقاطها ال��ث�لاث مهم ج��دا ً قبل
المباراة المقررة الثالثاء أمام الكويت
على أرض��ه ،علما ً أنها المرة األول��ى
التي يخوض فيها لبنان مباراتين
ع��ل��ى ال��ت��وال��ي خ���ارج أرض���ه ضمن
التصفيات.
وأوضح رادولوفيتش أن« :ما ير ّكز
عليه من إج��راءات فنية ال سيما على
صعيد التكتيك أو اختيار التشكيلة
وإحالل العبين بدال ً من آخرين ،هدفه
غاية وحيدة هي الفوز ،مع التشديد
على حسن توقيت التسجيل واغتنام
الفرص ،مذ ّكرا ً بالخسارة أمام الكويت
في «الدقيقة القاتلة» علما ً أن منتخب
لبنان كان األفضل وبشهادة الجميع».
وال يريد رادولوفيتش أن يتكرر
سيناريو الوس ،حيث لم يتم ّكن لبنان
من تسجيل أكثر من هدفين ،وأشار إلى
أن« :االستقرار في التحضير والتشكيلة
نتيجة عوامل مؤاتية عملية تراكمية
تؤدّي إلى حصاد جيد».
وب���ع���د أن اس��ت��ع��اد ال�لاع��ب��ون
عافيتهم وت��ج��اوزوا إره���اق السفر،
ر ّك���ز رادول��وف��ي��ت��ش وج��ه��ازه الفني
في الحصص التدريبية الثالث قبل
ال��م��ب��اراة على ه��ذا المنحى ،مشددا ً
على أن« :المباراة أمام ميانمار ليست
سهلة ،ما يستوجب الحذر واليقظة
والتركيز ،كما أن حسن االنسجام
والتمركز والتمرير الجيّد والتلقائية في
التعامل مع الكرة والدقة في التسديد
والدفاع المتراص أوراق ضغط يملكها
الالعبون وعليهم عدم التفريط بها».
من جهة أخرى ،أك ّد قائد المنتخب
رض��ا عنتر أهمية المباراة في إطار
«ان��ط�لاق��ة ج��دي��دة ض���روري���ة» في
التصفيات ،مع التشديد على «ضرورة
ه�� ّز ال��ش��ب��اك ف��ي أف��ض��ل ال��ظ��روف ال
سيما في الشوط األول ،وإدارة الجهد
وال��ت��ح� ّرك واالس��ت��ح��واذ ف��ي الشوط
الثاني سعيا ً إل��ى مزيد من األه��داف
نتوجه
وتفاديا ً للمفاجآت .وبالتالي،
ّ
إل��ى الكويت وف��ي جعبتنا  6نقاط،
ال سيما أن «األزرق» ي��واج��ه كوريا
الجنوبية على أرضه الخميس ،ونحن
ق��ادرون على خلط أوراق المجموعة
مجددا ً من خالل فوزنا الثالثاء المقبل
أيضا ً والتعويض».
وأب���دى م���د ّرب ميانمار الصربي
رادي أفراموفيتش إع��ج��اب��ه ب��أداء
منتخب لبنان أمام الكويت في افتتاح
التصفيات ،على رغم خطف «األزرق»
ال��ف��وز ف��ي الدقيقة األخ��ي��رة ،وق��ال:
«منتخب لبنان يتف ّوق على ال��ورق،

وأتطلّع أن تختلف الصورة ميدانياً».
ولفت إلى أن تشكيلته شهدت تغيّرات
جذرية أخيرا ً ما أدّى إل��ى الخسارة
الكبيرة أمام الكويت ،مضيفاً« :نحن
في خضم ورشة بناء ضخمة وستكون
النتائج واعدة».
وكان المؤتمر الصحافي الرسمي
الخاص بالمباراة أُلغي في اللحظة
األخيرة بسبب عدم تم ّكن صحافيين
ميانماريين م��ن ح��ض��ور لمواكبة
منتخبهم ،علما ً أن رادولوفيتش
توجها عمالً بالقوانين المرعية
وعنتر ّ
اإلجراء في الموعد المحدد إلى مكان
اللقاء ،وحيث التأم االجتماع اإلداري
– الفني برئاسة م��راق��ب المباراة
الصيني ليو جين سونغ .وحضره
من الجانب اللبناني مدير المنتخب
والمنسق اإلعالمي وديع
فؤاد بلهوان
ّ
عبد النور ومسؤول التجهيزات أحمد
فخرالدين.
وسيرتدي منتخب لبنان اللباس
األبيض كامالً (حارس المرمى األصفر
ك��ام�لاً) ،ومنتخب ميانمار اللباس
األحمر كامالً (حارس المرمى :قميص
أزرق وسروال أسود وجوارب زرق).
وس��ي��ق��ود ال��م��ب��اراة ط��اق��م حكام
يضم الماليزيين عبد الوهاب محمد
ن��اف��ذ (ح��ك��م س��اح��ة) ،وسيفانيزان
مونياندي ،والتايالنديين بيلنا بريدا
وألونغكرون فيميوتشانغ .وسيراقب
الحكم السنغافوري عبد المالك عبد
البشير.
وي��ت��و ّق��ع أن يحضر ال��م��ب��اراة في
س��ت��اد ش���وب���االزاي ح��وال��ى  5آالف
ميانماري كما أفاد مسؤولو المنتخب
فضالً عن آالف من التايالنديين ،علما ً
أن  10آالف تذكرة خصصت للقاء ،كما
أن تايالند تضم جالية ميانمارية تعد
حوالى مليون نسمة.
وت��د ّرب منتخب لبنان على ملعب
المباراة مدة  60دقيقة مساء األربعاء،
كما تابع الالعبون جلسة تحليلية
لمقاطع من مباريات لمنتخبي ميانمار
والكويت.

سورية ـ اليابان

وي��رف��ع منتخب س��وري��ة شعار

تثبيت ال���ص���دارة ع��ن��دم��ا ي��واج��ه
نظيره الياباني اليوم في العاصمة
العمانية مسقط في الجولة الخامسة
لمنافسات المجموعة الخامسة.
ويدخل المنتخب السوري مباراة
«المسمار» بمعنويات عالية انعكاسا ً
لعروضه القوية في الجوالت الماضية
وصدارته للمجموعة برصيد  9نقاط
من  3مباريات وله  13هدفا ً وشباكه
نظيفة ،وإن ك��ان ي��درك أن خروجه
بنتيجة إيجابية أمام اليابان يحتاج
إل��ى جهود مضاعفة خصوصا ً أنه
سيلعب بكامل نجومه المحترفين في
أوروبا.
ويرى فجر إبراهيم المدير الفني
لسورية أن العبيه يمتلكون القدرة
على تحقيق نتيجة إيجابية وأ ّك��د
ثقته بهم وبإمكاناتهم التي تؤهّ لهم
لتحقيق الصدارة بالعالمة الكاملة.
وكان إبراهيم وقبل الحصة التدريبية
قبل األخ��ي��رة لمنتخب ب�ل�اده قبل
ال��م��ب��اراة خ��اط��ب العبيه بالقول:
«ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ي��اب��ان��ي م��ن أفضل
منتخبات ال��ق��ارة ويملك محترفين
في ال��دوري��ات األوروب��ي��ة وأنتم من
أفضل الالعبين بنظري وثقتنا بكم
كبيرة لتحقيق الفوز والمحافظة على
الصدارة كهدف وحيد لنا».
ويغيب عن تشكيلة سورية الظهير
األي��م��ن ب��ره��ان صهيوني إلصابته
ورب��م��ا قلب ال��دف��اع ال��ش��اب عمرو
ميداني الذي تع ّرض إلصابة خالل
ال��ت��دري��ب .وم��ن المتوقع أن تضم
التشكيلة األساسية كل من الحارس
مصعب بلحوس (ابراهيم عالمة)
وأحمد الصالح وجهاد باعور ونديم
صباغ وأحمد كالسي وعبد ال��رزاق
الحسين وزاهر ميداني وعدي جفال
وم��ح��م��ود م����واس وع��م��ر خريبين
وسنحاريب ملكي.
يذكر أن��ه ل��م يسبق لسورية أن
ف��ازت على اليابان حيث التقيا 6
م��رات من قبل ودي �ا ً ورسميا ً انتهت
كلها بفوز اليابان وكانت آخر مواجهة
بينهما في كأس آسيا في قطر 2011
وفازت اليابان .1-2

الأن�صار يوا�صل مع�سكره في قبر�ص
يواصل فريق األنصار لكرة القدم معسكره التدريبي
في قبرص ،استعدادا ً النطالق الدوري اللبناني ،في 16
تشرين األول الجاري.
وتهدف التدريبات المكثفة ،بإشراف المدرب جمال
طه ،إلى رفع الجاهزية والبدنية لالعبي الفريق ،الذي لم
يظهر بمستوى مطمئن في كأس النخبة التنشيطية حيث
خرج من الدور نصف النهائي بخسارته المفاجئة أمام
الصفاء .3–1
وخ��اض األن��ص��ار مباراتين حتى اآلن ،على هامش
معسكره ال��ذي انطلق األرب��ع��اء الماضي ،فتعادل في
األول��ى مع كارميوتيزا بوليميديون وانتهت بنتيجة
 ،1–1وسجل هدف األنصار عماد غدار من ركلة جزاء،
وفاز في الثانية على ايل ليماسول (درجة اولى) بهدف
من دون ردّ ،سجله ربيع عطايا بتسديدة قوية من خارج

منطقة الجزاء.
وتغيب عن المباراتين مهاجم الفريق الجديد وهداف
الدوري اللبناني األرجنتيني لوكاس غاالن ،الذي يتماثل
للشفاء من اإلصابة ،التي تع ّرض لها في مباراة فريقه
الجديد مع الصفاء في نصف نهائي كأس النخبة.
من جهة ثانية ،التحق رئيس نادي األنصار نبيل بدر
وأمين السر النادي اسماعيل محمود أمس ،ببعثة الفريق
الذي سيخوض مباراته الودية الثالثة واألخيرة اليوم
أمام ابولون ليماسول من الدرجة األول��ى ،قبل عودته
األحد المقبل إلى بيروت.
وت��أم��ل إدارة األن��ص��ار وج��ه��ازه الفني أن يساهم
المعسكر في بلوغ العبي الفريق أعلى درجات الجاهزية،
قبل المباراة األولى للـ»أخضر» في الدوري مع طرابلس
في أبرز مواجهات الجولة األولى.

الخا�صة ت�شارك
الم� ّؤ�س�سات التربوية
ّ
في �سباق «م�صرف لبنان بيروت ماراثون »2015
ال��ت��ق��ت رئ��ي��س��ة جمعية ب��ي��روت
م��اراث��ون مي الخليل األمين العام
ال��م��ؤس��س��ات ال��ت��رب��وي��ة
الت���ح���اد
ّ
الخاصة األب بطرس عازار وأعضاء
ّ
االت���ح���اد وذل����ك ف���ي م��ق�� ّر األم��ان��ة
العا ّمة للمدارس الكاثوليكية ،وقد
رافقها وف��د من الجمعية ض� ّم أمين
السر المستشار اإلع�لام��ي حسان
محيي الدين وم��س��ؤول الجمعيات
والمؤسسات التربوية عبد الله عبد
ّ
النور ومسؤولة المتط ّوعين منال
ق��اع��ي ،حيث ع��رض��ت أمامهم آخر
التحضيرات المتعلّقة بسباق مصرف
لبنان بيروت ماراثون الذي ّ
تنظمه
الجمعية بتاريخ األح��د  8تشرين
ال��ث��ان��ي المقبل .وش��ك��رت ألعضاء
االت��ح��اد إت��اح��ة ال��ف��رص��ة ليكونوا
ع��ل��ى متابعة ل��ه��ذه التحضيرات
حيث أن السباق ه��ذا ال��ع��ام يقام
ّ
الفضي حيث الكثير
وفق التصنيف
من السمات التنظيمية لها الطابع
االحترافي ما يجعل المشاركة فيه
على درجة عالية من األهمية ،من ّوه ًة
بالتعاون الب ّناء القائم بين الجانبين
وال��ذي يثمر كل عام مشاركة فاعلة
في السباق .وكشفت عن استقدام
مجموعة من العدائين المحترفين
األجانب أصحاب تصنيفات متقدّمة،
كذلك مشاركة وفد اغترابي كبير من
البرازيل.
وختمت متمنيّة تعزيز هذا التعاون

ألن مشاركة ال��م��دارس ف��ي الحدث
الماراثوني يؤكد سياسة الجمعية
ف��ي تعميم ثقافة ال��رك��ض مقترحة
توقيع م��ذك��رة تفاهم بين االتحاد
والجمعية على غ���رار م��ا ه��و قائم
المؤسسات
بين الجمعية وعدد من
ّ
التربوية الجامعية.
ورحب األب عازار بالخليل وقدّم
ّ
التهنئة بعيد األضحى المبارك مثمنا ً
الجهود التي تقوم بها الخليل على
رأس هذه الجمعية الناشطة ورأى
أن المشاركة المدرسية في السباق
تجسد مفهوم
واجب وطني وخطوة
ّ
النشاطات الالصفيّة التي تساعد في

صقل شخصية الطالب وتحفيز قدراته
وم��واه��ب��ه ،مشيرا ً إل��ى أن م��دارس
االتحاد تلتزم سنويا ً المشاركة في
هذا الحدث ،معربا ً عن تمنياته في
أن تكون المشاركة هذا العام على قدر
الطموحات مبديا ً االستعداد لمناقشة
أية صيغة لتفاهم بين الجانبين.
بعد ذلك عرض فيلم عن الجوانب
التنظيمية للسباق وج��رى نقاش
حيالها وق��د أب��دى بعض األعضاء
اقتراحات وأفكار تساعد في تأمين
أوسع مشاركة في السباق ثم و ّزعت
على المجتمعين ملصقات عن السباق
ونماذج عن طلبات التسجيل.

