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منتخب لبنان يت� ّأهب لمواجهة الكويت في الآ�سيوية

الأزمة المالية ترخي بظاللها على انطالقة الدوري اللبناني

الإدارة ال�شابة تترك ب�صماتها في العهد والأن�صار
سينطلق قطار الدوري اللبناني لكرة القدم بعد أيام قليلة ،في
توقيت غير مناسب ضمن أجندة بعض فرق «الصف األول»الطامحة
للمنافسة على اللقب ،وذلك بسبب األزمة المالية الخانقة التي تنوء
تحت عبئها هذه الفرق.
سابق أكثر من فريق الزمن لمعالجة أزماته ،والوصول إلى
تاريخ السادس عشر من تشرين األول ،موعد انطالقة ال��دوري،
بأفضل حال ممكن ،لكن الرياح جرت بما ال تشتهيه سفن الفرق
المتعثرة مالياً ،وبعضها يملك العراقة والباع الطويل ،مثل النجمة
الفائز باللقب  8مرات ،والصفاء الحاصل عليه مرتين ،والحكمة،
الذي تكررت مشاكله اإلدارية والمالية بشك ٍل دراماتيكي مثير في
األعوام األخيرة ،من من دون أن يخرج من نفقها حتى اآلن.
فريقا النجمة والصفاء يواصالن حتى الساعة رحلة البحث عن
رئيس متم ّول وقادر على تأمين موازنة تلبي طموح الفريقين هذا
الموسم ،في حين يؤكد المقربون من الناديين اللذين يتشابهان
ف��ي وضعهما ال��م��ال��ي ،أن ع��دم تصويب المسيرة ف��ي قلعتي
«المنارة»و”وطى المصيطبة»سيكون له ارت��دادات سلبية على
مسيرتي الفريقين في الدوري المقبل.
وباالنتقال إلى الحكمة ،فإن المرء يحتار من أين يبدأ بتفصيل
مشاكل الفريق التي لم تجد بدورها حالً حتى الساعة ،في حين
يتراشق أعضاء اللجنة اإلداري��ة التهم حول األسباب التي أودت
النادي إلى مأزقه الحالي ،خصوصا ً بعد استقالة رئيس النادي
نديم حكيم.
في المقابل ،تنشد األندية المستقرة ماليا ً تحقيق النتائج الجيدة،
مستغلة معاناة اآلخرين .ويبرز بين الفرق التي تنعم باالستقرار
المالي العهد حامل اللقب والطامح لالحتفاظ بزعامته المحلية،
فضالً عن سعيه إلى الظهور بأفضل ص��ورة ممكنة في النسخة
المقبلة لكأس االتحاد اآلسيوي.
ويبدو األنصار في وضع أفضل من الموسم الماضي ،وال سيما
أنه حافظ على وضعه المادي واإلداري المستقر ،بوجود رئيسه
الشاب نبيل بدر ،الذي لم يقصر في سبيل إع��داد فريقه بالشكل
المناسب قبل الدوري ،فتعاقد مع  3أجانب من طراز جيد (الغاني
أوكوفو واألرجنتيني لوكاس غاالن والسنغالي سي الشيخ) ،كما
أمن لفريقه معسكرا ً خارجيا ً في قبرص ،في حين تحجب فيه كثير
من الفرق اللبنانية المعسكرات عن برنامج استعداداتها ،سعيا ً
منها لعصر النفقات وتوفير المال صالح التعاقدات مع الالعبين
األجانب.
وحافظت فرق طرابلس والراسينغ واالجتماعي على موزناتها
بفضل دعم بعض السياسيين المتم ّولين ضمن المناطق التي توجد
فيها هذه الفرق حيث يترأس الوزير ميشال فرعون مجلس الشرف
لنادي الراسينغ في منطقة األشرفية ببيروت ،فيما يدعم رئيس
الحكومة السابق نجيب ميقاتي فريقي طرابلس واالجتماعي من
مدينة طرابلس بالشمال اللبناني.
وال يواجه فريق السالم مشاكل مالية ،بفضل حيوية إدارت��ه
والتفاف وجهاء وأهالي مدينة زغرتا الشمالية ،لكنه رغم ذلك ال
يزال الفريق يبحث عن مركز متقدم في الدوري ،من دون أن ينجح
في تحقيق هدفه حتى اآلن.
ويشبه وضع فريق الشباب كثيرا ً وضع السالم ألنه يمثل قرية
الغازية في الجنوب اللبناني حيث توجد إحدى أكثر فئات الجمهور
اللبناني حماسة لكرة القدم.
ويحسد كثيرون فريق «النبي شيت»على االستقرار الذي تؤمنه
إدارته الشابة ،والتي تطمح إلى أن يلعب فريقها دور «الحصان
األسود»على نسق الموسم الماضي.

اإلدارة الشابة

يعيش فريقا العهد واألنصار أياما ً مزدهرة ومستقرة ،وهما

نبيل بدرمتفقدا ً العبي فريق األنصار

تميم سليمان رئيس نادي العهد

يعتبران من أبرز المرشحين إلح��راز لقب ال��دوري اللبناني لكرة
القدم ،لموسم  .2016 – 2015ويترأس إدارتي الناديين شابان
يملكان الكثير من الحيوية والطموح ،هما نبيل بدر (األنصار) وتميم
سليمان (العهد).
ويشكل بدر وسليمان نموذجا ً مميزا ً للعمل اإلداري في لبنان،
ومن يتابع أداءهما يالحظ جليا ً عالقتهما وارتباطهما الوثيق
بنادييهما اللذين حال أوال ً وثانيا ً على التوالي في الدوري الموسم
الماضي ،حين توج العهد بطالً أمام األنصار المتطور.
تراهما في جميع المناسبات واألم��اك��ن ،يواكبان المباريات
والتدريبات ،يبديان المالحظات ،ويتابعان بدقة أحوال الالعبين،
وف��ي بعض األحيان يشاركان الالعبين استعراض مهاراتهم
الكروية ،كما يفعل بدر الذي يخوض رهانات مثيرة مع حراس
األن��ص��ار عندما يسدد نحوهم رك�لات ال��ج��زاء قبيل تدريبات
«األخضر»أو بعدها.
ينكب سليمان على متابعة تدريبات العهد بشك ٍل يومي ،ويولي
مشاكل العبي الفريق أهمية قصوى ،وغالبا ً ما يكون مصيرها الح ّل،
كما حدث أكثر من مرة في األشهر الماضية مع بعض نجوم الفريق.
أم��ا ب��در فيسأل عن كل ش��اردة وواردة ،حتى أن��ه يستدعي
الجهاز الفني في بعض المرات إلى مكتبه في بيروت لمطالعة آخر
ِ
يكتف
االستعدادات ومعرفة أماكن النقص ومعالجتها ،وهو لم
بتأمين معسكر خارجي للفريق في قبرص ،بل قصد بنفسه الجزيرة
المتوسطية ،مفاجئا ً العبيه في معسكرهم محاوال ً منحهم جرعة من
المعنويات قبل انطالق الدوري في  16تشرين األول المقبل حيث
يسعى الفريق الستعادة لقب الدوري بعدما فقده منذ موسم 2006
– .2007
في المقابل ،يبدو سليمان وكأنه وجد في كرة القدم ضالته ،فبعد
سنوات من الحروب الضروس مع اتحاد كرة اليد ،قرر التحول إلى
االستثمار في كرة القدم ،وكانت هديته لقب الدوري اللبناني بأول
موسم له في رئاسة نادي العهد.
وكان سليمان ترأس نادي السد لكرة اليد وقاده إلى إنجازات
نوعية بإحرازه لقب بطولة آسيا للعبة ،بعد سنوات من هيمنته
على الساحة المحلية ،لكن إشكاالته المتكررة مع رئيس اتحاد
اللعبة عبد الله عاشور ،دفعته لمغادرة ميدان اليد ،والتح ّول إلى
المستطيل األخضر”.

ويعود الفضل إلى سليمان وبدر في تأمين استقرار ق ّل نظيره في
لبنان ،لفريقي العهد واألنصار ،في حين تنشد كثير من فرق القسم
األول الطمأنينة المالية واإلدارية.
ومن بين األندية التي تعاني إداري��ا ً أسماء عريقة كالنجمة
والصفاء والحكمة ،فهذه الفرق ال تزال تبحث عن مصادر تمويل
لتأمين موازنتها ،قبل أيام قليلة من انطالق الدوري.
ويرى المتابعون أن خريطة األندية ومستوياتها في الموسم
المقبل ،سترسم طبقا ً الستقرارها ماليا ً وإداري���ا ً إذ سيؤثر هذا
العنصر كثيرا ً في شكل المنافسة في الموسم الجديد.

النجمة يحسم ملف أجانبه

حسم فريق النجمة اللبناني لكرة القدم ،ملف الالعبين األجانب
لموسم  ،2016 - 2015وقرر ضم الثالثي السوري صالح شحرور
والتونسي رضوان الفالحي والتشادي كارل ماكس.
وش��ارك الالعبون الثالثة في المباراة الودية التي ف��از فيها
النجمة السبت على األهلي صيدا  0 – 1على ملعب صيدا البلدي،
في اختتام استعداداته للدوري الذي ينطلق األسبوع المقبل حيث
يلعب «النبيذي»مع شباب الساحل في الجولة األولى.
وسجل هدف النجمة اليوم الالعب الشاب محمود سبليني ،في
المباراة التي دفع فيها المدرب الروماني تيتا فاليريو بتشكيلتين
مختلفتين في كل شوط ،ووحده سبليني خاض المباراة كاملة.
ويعاود النجمة التدريبات اليوم على ملعبه في المنارة ،قبل
انضمام الدوليين الحارس أحمد التكوك والقائد عباس عطوي
والمهاحم حسن المحمد المرتبطين بمباراة منتخب لبنان مع
الكويت في تصفيات آسيا وكأس العالم.
م ّثل النجمة في الشوط األول الحارس ربيع الكاخي والالعبون
التونسي رض��وان الفالحي وال��س��وري ص�لاح شحرور ومحمد
حمود وقاسم الزين ومحمد قاسم ومحمد شمص وحسن العمري
والتشادي كارل ماكس وخالد تكه جي ومحمود سبليني.
ومثل النجمة في الشوط الثاني الحارس علي السبع والالعبون
بشار المقداد وشادي سكاف ومازن جمال ويوسف الحاج وحسين
منصور وحيدر خريس ومحمد العكاري المرقباوي ومحمود
السبليني وحسن العنان وماهر صبرا.

�إيطاليا �إلى النهائيات والنروج تتخطى مالطا بثنائية
التحق المنتخب اإليطالي بركب المتأهلين
إل��ى نهائيات ك��أس األم��م األوروب��ي��ة المقررة
إقامتها بفرنسا الصيف المقبل ،عقب فوزه 3
  1على مضيفه منتخب أذربيجان في الجولةالتاسعة (قبل األخيرة) لمباريات المجموعة
الثامنة بالتصفيات.
وأنعش منتخب النرويج آماله في التأهل
للنهائيات عقب فوزه  0 - 2على ضيفه منتخب
مالطا .وعزز منتخب إيطاليا بهذا الفوز ،موقعه
في ص��دارة المجموعة ،بعدما رف��ع رصيده
إلى  21نقطة ،محققا ً انتصاره السادس في
المجموعة والثالث على التوالي ،ليتأهل رسميا ً
للنهائيات ،متفوقا ً بفارق نقطتين على نظيره
النروجي ،صاحب المركز الثاني.
ف��ي المقابل ،أبقى منتخب كرواتيا على
حظوظه في التأهل بعدما رفع رصيده إلى 17
نقطة محتالً المركز الثالث .وتأجل بذلك حسم
المنتخب الثاني المتأهل عن هذه المجموعة
برفقة إيطاليا إلى الجولة األخيرة ،حيث تلتقي
إيطاليا مع ضيفتها النرويج الثالثاء المقبل،
فيما تح ّل كرواتيا ضيفة على مالطا .وال بديل
أمام منتخب النرويج سوى الفوز على إيطاليا
من أجل حسم تأهله للنهائيات من دون انتظار
نتيجة مباراة مالطا وكرواتيا ،فيما تسعى
كرواتيا للفوز على مالطا أمالً في تعثر النرويج
(س��واء بالتعادل أو الخسارة) أمام إيطاليا.
وفي حالة تساوي كرواتيا والنروج في الرصيد
نفسه ،فإن بطاقة التأهل للنهائيات ستؤول إلى
المنتخب الكرواتي نظرا ً لتفوقه في المواجهات
المباشرة مع نظيره النرويجي.
وتقدم إيدير مارتينز بهدف مبكر لمنتخب
إيطاليا في الدقيقة  ،11بعدما تلقى تمريرة
أمامية رائعة من زميله ماركو فيراتي ،انفرد
على إث��ره��ا بالمرمى بعدما كسر مصيدة
التسلل التي نصبها مدافعو أذربيجان ،ليضع
الكرة بسهولة داخل الشباك .وأدرك ديميتري
ن���ازاروف التعادل لمصلحة أذربيجان في
الدقيقة  31مستغالً هفوة من الدفاع اإليطالي،

ليسدد كرة قوية من داخل المنطقة على يسار
جيانلويجي بوفون حارس مرمى إيطاليا الذي
اكتفى بالنظر للكرة وهي تحتضن شباكه.
ولم يهنأ أصحاب األرض بالتعادل كثيراً،
بعدما أعاد ستيفن الشعراوي التقدم لمنتخب
إيطاليا في الدقيقة  ،43حيث تلقى انتونيو
كاندريفا تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء،
لينفرد تماما ً بالمرمى ولكنه فضل تمريرها
إلى الشعراوي ،الخالي من الرقابة ،الذي لم
يجد صعوبة في إي��داع الكرة داخل الشباك.
وت��واص��ل��ت سيطرة المنتخب اإلي��ط��ال��ي في
الشوط الثاني ،بعدما سجل ماتيو دارميان
الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة  65عبر
تسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.
واضطر منتخب أذربيجان للعب بعشرة
العبين خ�لال الدقائق األخ��ي��رة ،بعدما تلقى
ب��اداف��ي جوسينوف البطاقة ال��ح��م��راء في
الدقيقة  87وفي العاصمة النرويجية أوسلو،
ل��م يجد منتخب ال��ن��روج أدن��ى صعوبة في

كلوب ي�سعى �إلى مناف�سة �آر�سنال
على �ضم العب ريال مدريد
رغم تبقي ما يصل إلى نحو  3أشهر على افتتاح أبواب السوق الشتوية في
القارة العجوز ،إلاَّ أنَّ الحديث عن بعض االهتمامت بدأ منذ هذه اللحظة في
ليفربول تحت قيادة مدربه الجديد دينيس تشرشيف.
فبحسب ما تناقلته بعض الوسائل اإلعالمية في إنكلترا على رأسها
( )CaughtOffsideفإنَّ نادي ليفربول اإلنكليزي سيحاول في كانون
الثاني المقبل الظفر بخدمات الروسي المدريدي دينيس تشيرشيف.
وأش��ار المصدر اإلنكليزي إلى أنَّ يورغن كلوب مدرب الريدز سيحاول
استغالل موقف الالعب الروسي في ريال مدريد وعدم حصوله على دقائق
كافية وذلك لتقديم عرض رسمي له لالنضمام لليفربول ليكون االسم الثاني
في مخططاته بحسب الصحافة بعد ليفاندوفسكي.
وال يعتبر ليفربول هو النادي الوحيد المهتم بخدمات دينيس ،حيث كان
آرسنال واحدا ً من المهتمين بخدمات الالعب في السوق الصيفية الماضية
بيد أنَّ ريال مدريد رفض التخلي عن العبه بقرار مدربه رافييل بينيتيز.
وكان دينيس انضم لصفوف ريال مدريد في مطلع الموسم الحالي بعد
قضائه لموسمين خارج أسوار النادي ُمعارا ً بين إشبيلية وفياريال.

اجتياز عقبة ضيفه المالطي ،ليتغلب عليه - 2
 .0وأحرز الكسندر تيتي الهدف األول للنرويج
في الدقيقة  ،19فيما أض��اف زميله الكسندر
سويدرلند الهدف الثاني ألصحاب األرض في
الدقيقة .52
وحققت كرواتيا فوزا ًثمينا ً على بلغاريا 0 - 3
في لقائهما الذي أقيم بزغرب .وتقدمت كرواتيا
بهدف مبكر عن طريق إيفان بيرسيتش في
الدقيقة الثانية ،بينما أضاف إيفان راكيتيش
الهدف الثاني ألصحاب األرض في الدقيقة ،42
وفي الشوط الثاني ،أضاف نيكوال كالينيتش
الهدف الثالث لكرواتيا في الدقيقة .81

بلجيكا ووايلز رسميا ً
إلى النهائيات

تأهل منتخبا بلجيكا ووايلز إلى نهائيات
بطولة أمم أوروب��ا التي ستقام بفرنسا العام
المقبل إث��ر ف��وز األول السبت على مضيفه

منتخب أن���دورا  1 - 4وخ��س��ارة الثاني من
ٍ
بهدف نظيف في
مضيفه البوسنة والهرسك
الجولة التاسعة من المجموعة الثانية.
وأصبح الصراع الدائر حاليا ً بين منتخبات
البوسنة والهرسك وقبرص على احتالل المركز
الثالث الذي سيكون لصاحبه فرصة المنافسة
على التأهل للنهائيات.
وف���ي أن����دورا الف��ي�لا ع��اص��م��ة أن����دورا ف��از
المنتخب البلجيكي  1 - 4ع��ل��ى مضيفه
أن��دورا وسجل أه��داف منتخب بلجيكا راداغا
ناينغوالن وكيفين دي بروين وايدين هازارد
من ضربة جزاء ولورين ديبوتري في الدقائق
 19و 42و 56و ،64بينما سجل اديفونس ليما
سولو هدف منتخب أندورا الوحيد من ضربة
جزاء في الدقيقة  .51وأض��اع ه��ازارد ضربة
جزاء في الدقيقة .78
وفي مدينة زينيتسا بالبوسنة والهرسك
خسر منتخب واي��ل��ز م��ن مضيفه البوسنة
والهرسك بهدفين نظيفين سجلهما ميالن
ديوريتش وفيداد ايبيسيفيتش في الدقيقتين
 71و ،89ليحتل المركز الثاني ويبتعد عن أقرب
منافسيه بأربع نقاط ليضمن تأهله رسمياً.
وتصدر منتخب بلجيكا المجموعة برصيد 20
نقطة فيما ح ّل منتخب وايلز رغم الخسارة
في المركز الثاني برصيد  18نقطة ليضمنا
تأهلهما المباشر للنهائيات ،فيما ستحدد نتائج
مباريات الجولة األخيرة مركزيهما.
بينما احتل منتخب البوسنة والهرسك
المركز الثالث برصيد  ،14فيما حل منتخب
قبرص في المركز الخامس برصيد  12نقطة
لتصبح المنتخبات الثالثة في ص��راع على
احتالل المركز الثالث الذي سيؤدي بصاحبه
لخوض مباراة فاصلة للصعود للنهائيات.
فيما أصبحت آمال منتخب اندورا معدومة في
التأهل للنهائيات خاصة وأن الفريق يحتل
المركز السادس األخير بال نقاط.

باري�س �سان جيرمان يفتقد
خدمات لويز �أمام ريال مدريد
ل���م ي��ح��م��ل أس���ب���وع ال��ف��ي��ف��ا في
مبارياته الكثير من األنباء الجيدة
لمدربي األندية األوروبية المختلفة،
ب��ل على اإلط�ل�اق ك��ان واح����دا ً من
األسابيع التي ال ُتريد هذه األندية أن
تتذكرها.
وواح��د من ضحايا هذا األسبوع
كان لوران بالن ،مدرب نادي باريس
سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم،
الذي تلقى النبأ السيئ بتأكيد غياب
مدافعه ،البرازيلي ديفيد لويز ،لمدة
تقارب الشهر عن المالعب.
وك���ان ال��م��داف��ع ال��ب��رازي��ل��ي قد
تعرض إلصابة خالل مباراة منتخبه
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أم��ام تشيلي الجمعة ،في مستهل
تصفيات القارة والتي انتهت بفوز

«الروخا»بهدفين نظيفين.
وأك�������������دَّت ص���ح���ي���ف���ة «ل����و
ب��اري��زي��ان»ال��ف��رن��س��ي��ة ،ب���أنَّ لويز
سيغيب عن المالعب لمدة شهر كامل
بسبب إصابة في الركبة تم إجراء
كامل الفحوص الطبية لها والتي
قيمتها بهذا النحو.
وب��ه��ذا سيفتقد ب��اري��س س��ان
جيرمان لخدمات مدافعه البرازيلي
في لقائيه أم��ام ري��ال مدريد ضمن
مباريات دور المجموعات في دوري
أبطال أوروبا ،والمقررة إقامتهما في
تاريخي  21تشرين أول و 3تشرين
ثاني على التوالي.

يستعد منتخب لبنان لمباراته
ال��م��ن��ت��ظ��رة م��ع ن��ظ��ي��ره الكويتي
الثالثاء المقبل على ملعب نادي
ال��ك��وي��ت (ض��اح��ي��ة ك��ي��ف��ان) في
إطار التصفيات المزدوجة لكأسي
العالم  2018وآسيا .2019
واح��ت��ض��ن ال��م��ل��ع��ب الخميس
الماضي مباراة «األزرق»ونظيره
ال��ك��وري ال��ج��ن��وب��ي ال��ت��ي انتهت
لمصلحة ال��ض��ي��وف ب��ه��دف من
دون ردّ ،م��ا اعتبر عجز ف��ي ّ
فك
العقدة الكورية منذ ع��ام ،2000
وأط��ل��ق االستنفار خشية ضياع
ال��ت��أه��ل إل���ى ال����دور ال��ث��ان��ي من
تصفيات المونديال ال��روس��ي ،إذ
ب��ات أص��ح��اب األرض يحتاجون
إلى الفوز الثالثاء لضمان وصافة
المجموعة السابعة والدخول في
مفاضلة مع أصحاب المركز الثاني
في المجموعات األخرى.
وطالب المدير الفني التونسي
ن��ب��ي��ل م��ع��ل��ول الع��ب��ي��ه ب��ض��رورة
االستمرار بالروح القتالية التي
أظهروها في اللقاء« ،التي أكدّت أن
المقبل أفضل بالنسبة إليهم”.
وت��م��ل��ك ك���وري���ا ال��ج��ن��وب��ي��ة
المتصدّرة  12نقطة في مقابل 9
للكويت و 6للبنان الذي وصل إلى
الكويت بعد ظهر الجمعة آتيا ً من
بانكوك عبر أب��و ظبي بعد فوزه
على ميانمار بهدفين من دون ردّ،
وانضم إليه السبت رئيس البعثة
عضو االتحادين العربي واللبناني
محمود الربعة.
واس��ت��ق��ب��ل ع��ش��رات م��ن أف���راد
الجالية اللبنانية المنتخب في
م��ط��ار ال��ك��وي��ت م��ن��ش��دي��ن وس��ط
الحضور النشيد الوطني.
وخضع المنتخب مساء الجمعة
إلى حصة تدريبية في ملعب نادي
ال��ع��رب��ي (اس��ت��اد ص��ب��اح السالم
ال��ص��ب��اح) أراده���ا الجهاز الفني
ب��ق��ي��ادة المونتينغري م��ي��ودراغ
رادول��وف��ي��ت��ش تنشيطية بعد
المجهود الكبير ال���ذي ُب���ذل في
المباراة أمام ميانمار وإرهاق السفر
من بانكوك ،علما ً أن الالعبين الذين
خاضوا اللقاء خضعوا ليل الخميس
إلى تدريب «استشفائي»في النادي
الصحي التابع للفندق.
كما تد ّرب المنتخب على ملعب
اتحاد كرة القدم (ملعب المرحوم
عبد الرحمن البكر) ،وشدد الجهاز
ال��ف��ن��ي ع��ل��ى ض���رورة المحافظة
على الزخم الذي و ّفره الفوز على

م��ي��ان��م��ار وت��ع��زي��زه ،ال سيما أن
جمهورا ً لبنانيا ً سيواكب اللقاء
م��ش�� ّك�لاً ض��غ��ط �ا ً ع��ل��ى أص��ح��اب
األرض.
وكان «األزرق»ع��اد إلى الكويت
عسكر
االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي بعدما ّ
ف��ي ال��دوح��ة وت���د ّرب على مالعب
أك��ادي��م��ي��ة ال��ت��ف�� ّوق ال��ري��اض��ي
«أسباير”.
وعلى ذم��ة جهازه الفني ،فإن
ال��دول��ي ف��ه��د ال��ع��ن��زي ل��ن يكون
ج��اه��زا ً للمباراة م��ع لبنان ،إذ ال
يزال في طور العالج من إصابة في
العضلة األمامية تع ّرض لها خالل
تحضيرات ناديه الكويت لمباراته
مع االستقالل الطاجيكي في إطار
ذهاب نصف نهائي كأس االتحاد
اآلسيوي.
يعقد اليوم في فندق جميرا في
الكويت االجتماع اإلداري والفني،
وال��م��ؤت��م��ر ال��ص��ح��اف��ي ال��رس��م��ي
الخاصين بمباراة لبنان والكويت.
وت����د ّرب المنتخب ال��س��ب��ت على
ملعب االتحاد الكويتي لكرة القدم،
بعد جلسة تحليلية للمباراة أمام
ميانمار ،وسلّط معه الجهاز الفني
من خالل لقطات فيديو للقاء أبرز
ج��وان��ب��ه ،ل��ت��ف��ادي ت��ك��رار بعض
األخ��ط��اء وت�لاف��ي نقاط الضعف،
والتحق بصفوف المنتخب العبه
الدولي علي حمام.
وبعد جلسة تحليلية لمقاطع من
مباراة الكويت وكوريا الجنوبية،
أج��رى المنتخب تدريبه الثالث
على ملعب ن��ادي ال��ع��رب��ي ،على
أن يجري مرانه األخير اليوم (في
موعد المباراة) على ملعب نادي
الكويت.

وي���ع���ك���ف ال����ج����ه����از ال��ف��ن��ي
ب��ق��ي��ادة المونتينغري م��ي��ودراغ
رادولوفيتش على المواءمة في
ال��ت��ح��ض��ي��رات ب��ي��ن ال��ج��ان��ب��ي��ن،
الدفاعي المعتمد على إغالق منافذ
منطقة المرمى والنزعة الهجومية
ال��م��رت��ك��زة إل���ى ت��م��ري��رات دقيقة
ورف��ع��ات متقنة تسهّل التسديد
المباشر وتفح المجال أمام فرص
ت��ت��رج��م أه���داف���اً ،وب��اع��ت��ب��ار أن
الطرفين ينشدان الفوز وإن اختلفت
الحسابات ،لكن محورها المباشر
ضمان التأهل إل��ى ال��دور التالي،
ال س��ي��م��ا وإن «األزرق»ي���خ���ش���ى
خ��س��ارة ثانية متتالية ،بعدما
أسقطه ال��ك��وري الجنوبي بهدف
م��ن دون ردّ ،كما ي��درك ج��ي��دا ً أن
المنتخب الضيف سيسعى إلى
تكرار سيناريو انتصار عام ،2011
والتعويض عن خسارته المباغتة
في الدقيقة القاتلة خالل افتتاح
التصفيات في حزيران الماضي،
ويواصل منتخب الكويت تدريباته
خلف أب���واب م��وص��دة ف��ي ن��ادي
الشباب.
وأش������ارت م���ص���ادر إع�لام��ي��ة
إل��ى اتجاه الجهاز الفني بقيادة
ال��ت��ون��س��ي نبيل م��ع��ل��ول إلج���راء
تغيير على التشكيلة التي واجهت
كوريا الجنوبية الخميس الماضي،
بحيث يعتمد رأس حربة صريح،
وسيتعيّن على معلول المفاضلة
بين يوسف ناصر وخالد عوض
وفيصل العنزي ،ويعهد بالمهمات
في الخط المتقدّم إلى بدر المطوع
وس��ي��ف ال��ح��ش��ان ،وت��ن��اط بعبد
العزيز المشعان وسلطان العنزي
أدوار أساسية في خط الوسط.

والمن�سقون «�سفراء»
البلديات «�شريكة» مثالية لـ«بيروت ماراثون»
ّ

الخليل :ال�سباق تظاهرة
في خدمة ق�ضايا ح ّية لكل اللبنانيين
أ ّك���دت رئيسة جمعية بيروت
م��اراث��ون م��ي الخليل «أن��ن��ا ورغ��م
ال��ظ��روف وال��ت��ح �دّي��ات الصعبة
ال��ت��ي ي � ّم��ر ب��ه��ا وط��ن��ن��ا وشعبنا،
فإن التحضيرات جارية على قدم
وساق لتنظيم سباق مصرف لبنان
بيروت م��اراث��ون بتاريخ األح��د 8
ت��ش��ري��ن ال��ث��ان��ي  2015وأن ه��ذا
الحدث ما كان ولن يكون يوما ً إلاّ
رس��ال��ة إنسانية ومحطة وطنية
وتظاهرة رياضية من خاللها نعبّر
عن نبض الناس الذين يركضون
في جوهر مشاركتهم ألجل قضايا
عامة وأه��داف يتطلعون لتحقيقها
وتلك هي سمة التمايز لهذا الحدث
بحيث جعلنا الرياضة في خدمة
القضايا واالهتمامات وخلق جيل
م��ن العدّائين الطامحين لتعزيز
قدراتهم التنافسية من أجل تحقيق
طموحاتهم في انتصارات مشرفة”.
وأوض����ح����ت ال��خ��ل��ي��ل أن ك��ل
المؤشرات «توحي بأننا ذاهبون
إلى سباق ناجح كما في السنوات
ال���م���اض���ي���ة إن ل��ج��ه��ة ال��س��م��ة
االحترافية في العملية التنظيمية
أو بالنسبة للمشاركة القياسية
داخليا ً وخارجياً ،وهناك مجموعة
من المغتربين من البرازيل ستكون
م��ش��ارك��ة ف��ي ال��س��ب��اق م��ن خ�لال
ال��ت��ع��اون م��ع ال��غ��رف��ة األميركية
– اللبنانية ل��ل��ت��ج��ارة ،إض��اف � ًة
لشخصيات ب����ارزة ف��ي مقدمهم
العداءة البريطانية بوال رادكليف
صاحبة ال��رق��م القياسي لسباق
الماراثون ل��دى السيدات والبالغ
توقيته  2:15:25س”.
وأش����ارت إل��ى أن ه��ذا السباق
ليس ملكا ً لجمعية بيروت ماراثون
وإن��م��ا لكل اللبنانيين ف��ي موقع
الشراكة المثالية وإنّ أي حديث

عن نجاحات للسباق وراءه��ا هذه
الشراكة المثالية وال��ت��ي تترجم
م��ب��ادرات وخ��ط��وات تكاملية مع
اآلخرين.
كالم الخليل جاء في اللقاء الذي
عقدته جمعية ب��ي��روت م��اراث��ون
ب��ح��ض��ور ش��خ��ص��ي��ات رس��م��ي��ة
تقدمهم أمين عام اللجنة األولمبية
اللبنانية نائب رئيس الجمعية
العميد المتقاعد ح��س��ان رستم
ورئيسة جهاز اإلسعاف والطوارئ
في الصليب األحمر السيدة روزي
بولس إضافة إلى عدد من ممثلي
�ج��ار في
البلديات وجمعيات ال��ت� ّ
ال��م��ن��اط��ق وذل����ك ف���ي ال��ج��ام��ع��ة
اللبنانية – األميركية والذي بحث
فيه النواحي التنظيمية للسباق
ودور ال��ب��ل��دي��ات ع��ل��ى الصعيد
التنموي ضمن نطاقاتها الجغرافيّة
وماهية الترتيبات التي تنوي تلك
البلديات تنفيذها على األرض.
كما ت � ّم��ت مناقشة اإلج����راءات
التجار
التي ستقوم بها جمعيات
ّ
م��ن خ�لال الحملة الترويجية في
األس��واق والتنزيالت على األسعار
في مختلف القطاعات وكيف يمكن
إغ��ن��اء م��س��ارات ال��س��ب��اق��ات عبر
المحطات الترفيهية التي تساهم
في خلق أجواء حماسية.
وك��ان ش��رح تفصيلي م��ن مدير
السباقات في الجمعية وسام ترو
ال���ذي كشف ع��ن تعديالت ط��رأت
هذا العام على السباق حيث تقرر
أن تكون نقطة االن��ط�لاق بجانب
كاتدرائية األرمن في ساحة الدباس
ونقطة الوصول في منطقة ستاركو
ه��ذا إل��ى جانب بعض التعديالت
على ال��م��س��ارات موضحا ً أن هذه
التعديالت فرضتها األشغال القائمة
حاليا ً في منطقة الواجهة البحرية

– البيال حيث ك��ان السباق في
السنوات الماضية ،كذلك اختيرت
الطرقات الخالية من االرتفاعات بما
يساعد العدائين في تسجيل أوقات
جيدة.
وأعقب لقاء البلديات لقاء آخر
م��ع المنسقين والمنسقات لدى
الجمعية وك��ان من أب��رز حضوره
الرسمي رئيس الجامعة اللبنانية –
األميركية الدكتور جوزف جبرا الذي
كانت له كلمة أشار فيها إلى أنه وفي
هذه اللحظات التي يمر فيها لبنان
بعملية مخاض ما أحوجنا إلى هذا
الحراك الرياضي الذي يجمع بين
كل اللبنانيين وأهمية المشاركة
تحول
الكثيفة في هذا السباق الذي ّ
إلى محطة سنوية نجدد من خاللها
الثقة بأنفسنا وبشعبنا ووطننا.
كما كانت كلمة للخليل حرصت
خ�لال��ه��ا ع��ل��ى ال��ق��ول ب���أن الفترة
المتبقية للسباق باتت قصيرة في
المفهوم الزمني وه��و م��ا يتطلّب
العمل الجدي والمتابعة الحثيثة
كما تحدث رئيس هيئة المنسقين
بشير الس ّقا حيث أعاد تأكيد أهمية
دور المنسقين لجهة ال��ت��روي��ج
والتعبئة للمشاركة في السباق
خصوصا ً على الصعيد المناطقي
فهم سفراء الجمعية وعليهم تقع
م��س��ؤول��ي��ة إب����راز ص���ورة ال��ح��دث
وح��ج��م العمل ال���ذي يتطلبه هذا
النوع من النشاطات.
تجدر اإلش��ارة إلى أنه و وخالل
اللقاءين عرضت أفالم وثائقية من
بينها الفيلم الترويجي الذي يبّث
عبر المؤسسة اللبنانية لإلرسال
«»LBCومحطات التلفزة والذي
يتضمن ال���دع���وة للتسجيل في
السباق قبل يوم  20تشرين األول
الجاري.

�سورية و�إيران �إلى المباراة النهائية
من غرب �آ�سيا تحت � 23سنة
تأهل منتخب سورية لكرة القدم
إلى المباراة النهائية من بطولة غرب
آسيا للمنتخبات األولمبية المقامة
في ال��دوح��ة إث��ر ف��وزه على نظيره
القطري 2-صفر في نصف النهائي
السبت .وسجل خالد المبيض ()47
وعبدالله الشامي (.)6+90
وت��ل��ع��ب س��وري��ة ف��ي النهائي
مع إي��ران التي تغلبت على اليمن

ب��ه��دف��ي��ن ل��م��ه��داد م��ح��م��دي ()10
ومحمد دانشجار ( )48مقابل هدف
لعبد المعين الجرشي (.)52
وأه��در أحمد علوش فرصة بقاء
اليمن في المنافسة عندما أضاع
رك��ل��ة ج���زاء ح��ي��ث أص��اب��ت كرته
العارضة وسقطت على الخط ثم
أبعدها الدفاع (.)88
وك����ان����ت س����وري����ة ت���ص���درت

المجموعة الثالثة برصيد  6نقاط
م��ن ف��وزي��ن على اإلم���ارات وعمان
بنتيجة واحدة  ،1-2فيما تصدرت
قطر المجموعة األول���ى الوحيدة
التي ضمت  4منتخبات ،برصيد
 7نقاط مقابل  4نقاط لليمن ،فيما
تصدرت إي��ران المجموعة الثانية
ولها  4نقاط بفارق األه��داف أمام
السعودية.

