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الكويت ت�ست�ضيف لبنان في مباراة ال تقبل الق�سمة على اثنين
يستضيف منتخب الكويت لكرة
القدم نظيره اللبناني اليوم في مباراة
حاسمة ضمن منافسات الجولة
السادسة من منافسات المجموعة
ال��س��اب��ع��ة للتصفيات ال��م��زدوج��ة
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم
 2018في روسيا وكأس آسيا 2019
في اإلم���ارات ،كما تشهد المجموعة
نفسها مباراة ثانية تجمع ميانمار
مع الوس.
وتتصدر كوريا الجنوبية ،التي
تستريح في هذه الجولة ،الترتيب
برصيد  12نقطة من  4مباريات ،فيما
يحتل الكويت المركز الثاني برصيد
( 9نقاط) ولبنان ( 6نقاط) والوس
(نقطة واح����دة) وميانمار (نقطة
واحدة أيضاً).
وتميل الكفة إلى األزرق الكويتي
على حساب منتخب األرز ،عطفا ً على
نتيجة المباراة األول��ى والتي حقق
خاللها الكويت الفوز ،كما أن الكويت
يلعب على أرضه وبين جمهوره.
وح����اول ال��ج��ه��از ال��ف��ن��ي لمنتخب
ال��ك��وي��ت ب��ق��ي��ادة ال��ت��ون��س��ي نبيل
معلول إب��ع��اد الالعبين م��ن الضغط
خ�لال الفترة الماضية وبعد خسارة
المواجهة الكورية بهدف من دون ردّ،
كما أن صفوف المنتخب الكويتي باتت
خالية م��ن اإلص��اب��ات ،بعد انضمام
عبدالله البريكي ومساعد ندا ويوسف
ناصر وفهد الهاجري إلى التدريبات
وظهورهم بشك ٍل الئق.
فيما يغيب عن األزرق ،طالل فاضل
وفيصل سعيد بعد أن تعرض األول
لكدمة في عظم الساق خالل التدريبات،
فيما يعاني الثاني من وعكة صحية
مفاجئة ،إل��ى ج��ان��ب فهد العنزي،
وحسين فاضل.
ويسعى ال��م��درب التونسي نبيل
معلول إلى تغيير طريقة اللعب أمام
لبنان واالس��ت��ع��ان��ة بيوسف ناصر
منذ ب��داي��ة اللقاء م��ع االع��ت��م��اد على
ب��در المطوع ف��ي ق��ي��ادة خ��ط الوسط
يساعده سيف الحشان ،علي مقصيد
وفيصل زايد أو عبد العزيز مشعان ،مع
االحتفاظ بحمد أمان كورقة قابلة للزجّ
بها متى ما دعت الحاجة.
ومن المتوقع أن يلجأ المدرب إلى
الهجوم منذ البداية بهدف الفوز على
أمل انتزاع إحدى البطاقات المخصصة
ألصحاب المركز الثاني في المجموعات
الثماني.
وسبق للكويت التأهل إل��ى كأس
العالم في مناسبة واحدة عام 1982
في إسبانيا ،والفوز بكأس آسيا مرة
واحدة أيضا ً على أرضها عام .1980
في المقابل ،ما زال منتخب لبنان
يبحث عن ذاك الفريق الذي أدهش آسيا
في تصفيات مونديال  2014بقيادة
ال��م��درب األل��م��ان��ي ثيو بوكير عندما
تمكن من انتزاع بطاقة التأهل الثانية

نسور قاسيون أمام
فرصة استعادة الصدارة

إلى الدور الحاسم عن مجموعته خلف
كوريا الجنوبية متقدما ً على الكويت
واإلمارات.
وج��دد رادولوفيتش ثقته بالقائد
ال��م��خ��ض��رم رض���ا ع��ن��ت��ر ف��ي��م��ا ج��رى
االستغناء عن هيثم فاعور ،من جهته،
اعتذر باسل الجرادي عن تمثيل لبنان
طمعا ً في تمثيل منتخب الدنمارك حيث
نشأ .كما يغيب محمد رمضان الذي
ينشط في النروج بسبب عدم كفاية
الوقت الذي يستلزمه استخراج جواز
سفر لبناني.
وقد التحق علي حمام ،العب ذوب
آهان اإليراني ،بالتشكيلة في الكويت
ب��ع��د أن ج���رت ت��س��وي��ة خ�لاف��ه مع
رادولوفيتش إثر تدخل رئيس االتحاد
هاشم حيدر.
وق��ال رادولوفيتش إن��ه يركز على
ال��ج��وان��ب الفنية قبل لقاء الكويت،
وأش��ار إل��ى أن هدفه يتمثل في الفوز
وليس غيره ،مذكرا ً بأن الخسارة في
الجولة االفتتاحية أمام الفريق نفسه
جاءت في الدقائق القاتلة ،ومؤكدا ً أن
لبنان «كان أفضل في تلك المباراة ومن
الجوانب كافة وبشهادة الجميع».
وأش���ار إل��ى أن��ه ق��رر المجيء إلى
الكويت من بانكوك في وقت مبكر قبل
ال��م��ب��اراة ليستعيد الع��ب��وه عافيتهم
ويتجاوزوا إرهاق السفر ،مشددا ً على
صعوبة المهمة.
يذكر أن منافسات هذا الدور تقام
بنظام ال��دوري المجزأ من مرحلتين
وقد انطلقت في  11حزيران 2015
وتستمر حتى  29آذار .2016
ويتأهل صاحب المركز األول في
كل مجموعة من المجموعات الثماني
إلى جانب أفضل  4منتخبات تحصل
على المركز الثاني ،إلى الدور الثالث
واألخير من تصفيات كأس العالم،
كما تحصل ه��ذه المنتخبات الـ12
على بطاقات التأهل المباشر إلى
كأس آسيا.
أم��ا المنتخبات الـ 24التالية
في اختتام ال��دور الثاني ،فستكون
مدعوة إل��ى التنافس في تصفيات
نهائية خاصة بكأس آسيا على 11

مقعدا ً في البطولة القارية ،في حين
ستكون البطاقة األخيرة من نصيب
الدولة المضيفة ،حيث تشهد كأس
آسيا  2019مشاركة  24منتخباً.

ميودراغ:
مواجهة الكويت حاسمة

واع��ت��ب��ر م���درب منتخب األرز أن
مواجهة الكويت حاسمة للحفاظ على
حظوظ منتخب لبنان في التأهل ،وقال
ميودراغ في المؤتمر الصحافي الذي
عقد أمس في الكويت قبل المواجهة
المقررة إن «منتخب لبنان جاء إلى
الكويت من أجل تحقيق الفوز ،حيث
يعد ذل��ك األم���ل الوحيد لالستمرار
ف��ي المنافسة على حصد البطاقة
الثانية في حال أتيح ذلك من ضمن 4
منتخبات عن المجموعات الثمانية».
وأضاف ميودراغ أن منتخب لبنان
أم��ام مباريات الوس وميانمار على
أرضه ،ومن ثم فإن الحظوظ ستكون
قائمة للمضي قدما ً نحو الدور الثاني.
واعترف ميودراغ أن المهمة لن تكون
سهلة لمنتخب لبنان ،كون المنتخب
المنافس لديه مق ّومات النجاح ،ويلعب
على أرضه ووسط جماهيره .وأشار
إلى أن الفوز على ميانمار في الجولة
الماضية أعطى دافعا ً للمنتخب في
مواصلة االنتصارات ،ال سيما أن الفوز
سيضع لبنان في المركز الثاني.

معلول :الخطأ ممنوع
على العبي الكويت

وأك����د م����درب منتخب ال��ك��وي��ت
لكرة القدم التونسي نبيل معلول

أن الخطأ ممنوع على األزرق في
مواجهة لبنان ،وق��ال معلول في
المؤتمر إن «الالعبين في المنتخب
الكويتي تجاوزوا خسارة المنتخب
ال���ك���وري ال��ج��ن��وب��ي ف���ي ال��ج��ول��ة
الماضية وباتوا في أتم الجاهزية
لخوض المواجهة المقررة».
واع��ت��ب��ر معلول أن المواجهة
المقررة أمام لبنان تختلف تماما ً عن
المواجهة السابقة في لبنان والتي
ٍ
بهدف نظيف،
آلت لمصلحة األزرق
حيث أن الكويت بات أكثر جاهزية
في الوقت الحالي من جميع النواحي
البدنية والفنية والنفسية.
واعترف معلول أن «المواجهة لن
تكون سهلة على اإلط�لاق لمنتخب
الكويت ،لكنه على ثقة في العبيه
وقدرتهم على ال��ع��ودة إل��ى طريق
االنتصارات».
وع����رج م��ع��ل��ول ع��ل��ى م��واج��ه��ة
كوريا في الجولة الماضية ،مؤكدا ً
أن «األزرق واجه منتخب من أفضل
منتخبات آس��ي��ا ،وأن ال��م��ق��ارن��ة
معه ليست منصفة على ح��د قول
م��ع��ل��ول» .وأض���اف معلول« :رغ��م
قوة كوريا إال أن البطاقة األولى عن
المجموعة السابعة هي هدف األزرق
في المنافسات».
وكشف معلول أنه عمل في الفترة
الماضية م��ع العبيه على زي��ادة
جرعات التركيز ،مضيفا ً أن «مباراة
الثالثاء ستكون مفتوحة على كل
االحتماالت في بدايتها ،لكن النهاية
على األرجح ستكون زرقاء».

يبحث منتخب سورية عن النقاط
واأله�����داف ع��ن��دم��ا يلتقي نظيره
األفغاني اليوم في العاصمة العمانية
مسقط في الجولة الـ 6لمنافسات
ال��م��ج��م��وع��ة الـ 5م��ن التصفيات
المزدوجة.
ويدخل المنتخب السوري المباراة
لنسيان خسارته أمام اليابان 0-3
في الجولة الماضية والتي أبعدته
ع��ن ال��ص��دارة ب��ف��ارق نقطة واح��دة
ليتج ّمد رصيده في المركز الثاني
عند  9نقاط مقابل  10لليابان و7
لسنغافورة و 3ألفغانستان بينما
تأتي كمبوديا في المركز األخير من
دون رصيد.
ويرى فجر إبراهيم المدير الفني
لمنتخب سورية أن مباراة اليابان
أصبحت م��ن ال��م��اض��ي وأن���ه يجب
التركيز على باقي الجوالت ،ذاكرا ً أن
العبيه يمتلكون القدرة على تحقيق
نتيجة إيجابية ،م��ؤك��دا ً ثقته بهم
وبإمكانياتهم التي تؤهلهم العتالء
الصدارة.
ويغيب عن تشكيلة سورية قلب
الدفاع أحمد صالح لتلقيه إنذارين،
وم��ن المتو ّقع أن تضم التشكيلة
األساسية كالً من الحارس مصعب
بلحوس (إبراهيم عالمة) وعمرو
ميداني (جهاد باعور) ونديم صباغ
وأحمد كالسي وعبد الرزاق الحسين
وزاهر ميداني وعدي جفال ومحمود
م��واس وعمر خريبين وسنحاريب
ملكي.
وكانت سورية فازت في الجولة
األول����ى ع��ل��ى أف��غ��ان��س��ت��ان ،0-6
وتلعب اليوم أيضا ً ضمن المجموعة
ذاتها سنغافورة مع كمبوديا .وفي
المجموعة األول����ى ،تلعب تيمور
الشرقية مع ماليزيا .وفي المجموعة
ال��راب��ع��ة ،تلعب تركمانستان مع
ج��وام ،وعمان مع الهند .وتتصدر
إي��ران التي ترتاح في ه��ذه الجولة
ترتيب المجموعة برصيد  8نقاط،
ب��ف��ارق األه����داف فقط أم���ام عمان،
مقابل  7ن��ق��اط ل��ج��وام ،و 4نقاط
لتركمانستان ،فيما تأتي للهند في
المرتبة األخيرة من دون رصيد.
وكانت عمان فازت على الهند في
عقر داره��ا  1-2في الجولة األولى،
وت��م��ل��ك ب��ال��ت��ال��ي ف��رص��ة االن��ف��راد
بالصدارة.
وفي المجموعة السادسة ،تلعب
فييتنام مع تايالند وتتصدر تايالند
ترتيب المجموعة برصيد  7نقاط،
مقابل  5نقاط للعراق و 4لفييتنام
فيما تقبع تايوان في المركز األخير
من دون رصيد.

هولندا ترنو لتفادي خيبة عدم الم�شاركة في ك�أ�س �أوروبا
يواجه منتخب هولندا خطر عدم المشاركة
في نهائيات كأس أوروب��ا  2016المقررة في
فرنسا وذل��ك للمرة األول���ى منذ ع��ام .1984
ويدخل المنتخب «البرتقالي» الجولة األخيرة
من التصفيات األوروبية ويتعيّن عليه الفوز
على ضيفه التشيكي وفي الوقت ذاته انتظار
سقوط تركيا على أرضها أم��ام ايسلندا لكي
يضمن التأهل إلى الملحق وهنا تكمن صعوبة
مهمته.
وكانت هولندا ت ّوجت باللقب القاري عام
 1988بفضل الرباعي الشهير رود خوليت
وماركو فان باستن ورونالدو كومان وفرانك
راي��ك��ارد ،وبلغت نصف النهائي أيضا ً عامي
 2000و ،2004وربع النهائي عام .2008
كما خسر نهائي كأس العالم البرازيل 2010
ٍ
بهدف سجله اإلسباني
 FIFAأمام إسبانيا
أندريس انييستا في الوقت اإلضافي ،وكان
قاب قوسين أو أدنى من بلوغ النهائي مجددا ً
في نسخة البرازيل  2014لكنه خسر بركالت
الترجيح أمام األرجنتين ليحتل المركز الثالث.
ثم ترك مدربه لويس فان غال منصبه (يتولى
حاليا ً تدريب مانشستر يونايتد اإلنكليزي) قبل
أن يتولى المهمة بدال ً منه جوس هيدينك .لكن
األمور لم تسر بطريقة جيدة في بداية مشوار
التصفيات القارية ،فتقدم هيدينك باستقالته
من منصبه وت��م تعيين مساعده دان��ي بليند
بدال ً منه .وفي مباراته األولى ضد أيسلندا على
ملعبه في التصفيات ،سقط المنتخب الهولندي
 1-0في مباراة أكملها منذ الدقيقة  30بعشرة
العبين إثر طرد مدافعه برونو مارتينز ايندي.
ثم جاء السقوط المدوي لـ»البرتقالي» أمام
تركيا  3-0لتزيد من جراح المنتخب ويحتل
المركز الرابع.
يذكر أن أول وثاني كل مجموعة يتأهالن إلى
النهائيات التي تقام للمرة األولى بمشاركة 24
منتخباً ،في حين تخوض المنتخبات صاحبة
المركز الثالث الملحق في ما بينها لتحديد
هوية المنتخبات األخرى المتأهلة إلى العرس
الكروي.
وتعرض بليند النتقادات قوية في الصحف
المحلية حيث اعتبرت معظمها بأنه منح الفرصة
لالعبين ليسوا في كامل لياقتهم البدنية وعلى
رأسهم روب��ن فان بيرسي أو ال يلعبون كثيرا ً
في صفوف أنديتهم .لكن بليند رفض االستقالة
من منصبه وهو يلقى الدعم من رئيس االتحاد
الهولندي ميكايل فان براغ الذي قال« :أساند
بقوة المدرب والجهاز الفني .إنهم في حاجة
إلى ثقتنا في هذه األوقات الصعبة التي يعيشها
الفريق» .وقال فان بيرسي« :كانت التصفيات
صعبة جدا ً منذ البداية .لألسف لم يعد مصيرنا
بيدنا وهذا أمر رهيب» .وال يزال الفريق يضم
ف��ي صفوفه نخبة م��ن أب��رز مهاجمي العالم
وعلى رأسهم فان بيرسي وكالس يان هونتيالر
وآريين روبن ،لكنهم جميعهم تقدموا في السن،
في حين يفتقد خط الدفاع إلى الخبرة الالزمة.
وفي المجموعة الثامنة ،تستضيف إيطاليا
ال��ت��ي ضمنت ال��ت��أه��ل ال��ن��روي��ج منافستها
المباشرة والتي لم تحسم أمرها بعد .وتحتاج
النرويج إلى الفوز على إيطاليا لضمان البطاقة

في المقابل ،اكتسح المنتخب االسكتلندي
مضيفه جبل ط��ارق بـ 6أه��داف نظيفة ليرفع
رصيده إلى  15نقطة في المركز الرابع بفارق 6
نقاط أمام جورجيا فيما ظل منتخب جبل طارق
في قاع المجموعة بال رصيد حيث مني بهزيمته
العاشرة على التوالي في التصفيات علما ً بأن
المنتخبات الثالثة خرجت صفر اليدين من
التصفيات قبل هذه الجولة.
أنهى المنتخب االسكتلندي الشوط األول
لمصلحته بهدفين سجلهما ك��ري��س مارتن
وش��ون مالوني في الدقيقتين  24و .39وفي
الشوط الثاني ،سجل دارين فليتشر  3أهداف
في الدقائق  52و 56و ،85ثم اختتم ستيفن
نايسميث التسجيل بالهدف ال��س��ادس في
الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ألبانيا تح ّقق الحلم

الثانية في حين تخوض كرواتيا الثالثة بفارق
نقطتين م��ب��اراة سهلة خ��ارج ملعبها مالطا
متذيلة الترتيب .وف��ي ح��ال تعادل النرويج
وكرواتيا نقاطاً ،فإن المنتخب البلقاني سيحسم
بطاقة التأهل المباشر على أن تخوض النرويج
الملحق وذلك ألن كرواتيا تتفوق على منافستها
في المواجهات المباشرة.

تأهل ألمانيا وبولندا وايرلندا

استعاد المنتخب األلماني بعض اتزانه
واختتم مسيرته في التصفيات المؤهلة لكأس
األم��م األوروب��ي��ة  2016بفوز هزيل  1-2على
ضيفه الجورجي األحد في الجولة األخيرة من
مباريات المجموعة الرابعة.
وحجز المنتخب األلماني مقعده في النهائيات
برفقة المنتخب البولندي ال��ذي تغلب على
نظيره االيرلندي بنفس النتيجة فيما شهدت
المباراة الثالثة بالمجموعة فوزا ً معنويا ً كبيرا ً
 0-6للمنتخب االسكتلندي على مضيفه منتخب
جبل طارق.
ولحق المنتخب األلماني بطل العالم بركب
المتأهلين إلى النهائيات إثر فوزه على المنتخب
ال��ج��ورج��ي بهدفين سجلهما ت��وم��اس مولر
وماكس ك��روس في الدقيقتين  50من ضربة
جزاء و 79مقابل هدف سجله جابا كانكافا في
الدقيقة  53بعد انتهاء الشوط األول بالتعادل
السلبي.
ورفع المنتخب األلماني رصيده إلى  22نقطة
في الصدارة بفارق نقطة واح��دة أم��ام نظيره
البولندي ال��ذي تغلب على ضيفه االيرلندي
بهدفين سجلهما غريغور كريتشوفياك وروبرت
ليفاندوفسكي في الدقيقتين  13و 42مقابل
هدف وحيد سجله جون والترز بهدف من ضربة
جزاء في الدقيقة .16
وبهذا تج ّمد رصيد المنتخب االيرلندي عند
 18نقطة في المركز الثالث ليتأهل إلى الملحق
الفاصل على أمل حجز مقعد في النهائيات.
وبعد هزيمة المنتخب األلماني من ايرلندا

ٍ
بهدف نظيف الخميس الماضي ظهرت رغبة
المنتخب األلماني في إحراز هدف مبكر في هذه
المباراة ولكن مثلما حدث في المباراة شكل
المنتخب األلماني هجمات خطيرة أمام مرمى
المنافس لكنه فشل في استغاللها .وج��اءت
أبرز فرص المنتخب األلماني عندما سدد رويس
كرة قوية مرت فوق العارضة .كما أنقذ نوكري
ريفيشفيلي حارس مرمى جورجيا كرة خطيرة
من مولر ورويس وأوزيل.
وج��اءت أخطر فرص منتخب جورجيا في
الدقيقة  27عندما توفرت المساحة لتورنيك
أوكريشافيلي وسدد كرة قوية لكن مانويل نوير
حارس ألمانيا تألق وح ّول الكرة لضربة ركنية.
وكاد رويس أن يفتتح بعدها بدقائق التسجيل
عندما تلقى ك��رة بينية من جوندوغان لكنه
سددها بعيدا ً عن المرمى .ثم سدد رويس بعدها
كرة قوية أنقذها ريفيشفيلي.
واح��ت��اج المنتخب األلماني لضربة جزاء
ليتمكن من افتتاح التسجيل عن طريق مولر
في الدقيقة  50ولكن فرحة المنتخب األلماني
لم تدم طويالً حيث تمكن المنتخب الجورجي
من تعديل النتيجة بعدها بثالث دقائق .وجاء
الهدف عندما ح ّول نوير تسديدة قوية سددها
نيكا كفيكفيسكيري إلى ضربة ركنية ،ولعبت
الضربة الركنية داخل منطقة جزاء ألمانيا لكن
جوناس هيكتور لعبها برأسه خارج المنطقة
لتصل لكانكافا ال��ذي سددها مباشر ًة بقدمه
داخل المرمى.
وأتيحت فرص كثيرة لجورجيا للتقدم في
النتيجة ،حيث سدد فاليري كازايشيفيلي لكن
نوير تمكن من إبعاد الكرة .واحتاج المنتخب
األلماني وقتا ً للتعافي من هذا الضغط حتى بدأ
في تشكيل هجمات على مرمى جورجيا .وسدد
رويس كرة قوية تصدى لها حارس جورجيا
بعدها ش��ارك ك��روس ب��دال ً من اندريه شورلي
ليسجل هدف الفوز الذي منح المنتخب األلماني
التأهل لنهائيات كأس أوروبا للمرة الـ 12على
التوالي في تاريخه منذ عام .1972

بلغ منتخب ألبانيا لكرة القدم النهائيات
األوروبية للمرة األولى في تاريخه بفوزه على
مضيفه األرميني 3-صفر األح��د في الجولة
الثامنة األخ��ي��رة م��ن منافسات المجموعة
التاسعة المؤهلة إلى كأس أوروب��ا  2016في
فرنسا.
وسجل كامو هوفهانيسيان ( 9خطأ في مرمى
فريقه) وب��ي��رات تشمشيتي ( )24وأرم��ان��دو
صديكو ( )76األهداف.
وأنهت ألبانيا التصفيات في المركز الثاني
برصيد  14نقطة تارك ًة الملحق إلى الدنمارك
التي تو ّقف رصيدها عند  12نقطة ،فيما تجمد
رصيد أرمينيا عند نقطتين في المركز األخير.
وباتت ألبانيا المنتخب الرابع عشر الذي
يبلغ النهائيات بعد فرنسا المضيفة وأيسلندا
وتشيكيا (المجموعة األولى) وبلجيكا ووايلز
(الثانية) وإسبانيا (الثالثة) وإنكلترا وسويسرا
(ال��خ��ام��س��ة) وإي��رل��ن��دا الشمالية ورومانيا
(ال��س��ادس��ة) والنمسا (السابعة) وإيطاليا
(الثامنة) والبرتغال (التاسعة).

رومانيا إلى النهائيات
بفوزها على جزر الفارو

بلغ منتخب رومانيا لكرة القدم النهائيات
بفوزه على مضيفه من جزر فارو 3-صفر األحد
في تورشافن في الجولة العاشرة األخيرة
وسجل
من منافسات المجموعة السادسة.
ّ
كونستانتين بوديسكو ( 4و )45والكسندرو
مكسيم ( )83األهداف.
وأن��ه��ت روم��ان��ي��ا التصفيات ف��ي المركز
الثاني برصيد  20نقطة ،فيما منيت جزر فارو
بخسارتها الثامنة مقابل فوزين فتجمد رصيدها
عند  6نقاط في المركز الخامس قبل األخير.
ّ
بغض النظر
وكانت رومانيا بحاجة إلى الفوز
عن نتيجة منافستها الوحيدة على البطاقة
الثانية في المجموعة المجر التي خسرت أمام
مضيفتها اليونان بطلة عام .)4-3( 2004
وحققت روم��ان��ي��ا األه��م وكسبت المباراة
الخامسة لها في التصفيات واضعة حدا ً ألربعة
تعادالت متتالية.

حناوي ي�ستقبل الخير
ورئي�س االتحاد اللبناني للرماية وال�صيد
استقبل وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي
النائب كاظم الخير يرافقه رئيس اتحاد بلديات المنية
مصطفى عقل.
إث��ر اللقاء ق��ال الخير« :عرضنا ال��وض��ع السياسي
والتعطيل القائم في البلد وكان هناك تطابق في وجهات
النظر من ناحية الحاجة لحلحلة األم��ور وف� ّ
�ك العقد.
فالشعب اللبناني لم يقدر تحمل هذه الظروف الصعبة
وخصوصا ً ما نشاهد لهذا التعطيل وكيف ينعكس على
حياة المواطنين مباشرة في حياتنا اليومية وأمورها
وعلى الوضع االقتصادي».
وتابع« :قدمنا أيضا ً كتابا ً طلبنا رفعه إلى مجلس
ال��وزراء من أجل الموافقة على بناء مجمع رياضي في
منطقة المنية على األرض مخصصة ل���وزارة الشباب
والرياضة بمساحة  40ألف متر ،ونحن بحاجة لموافقة
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مجلس الوزراء لبناء هذا المجمع والتمويل موجود وكان
متجاوبا ً وسوف يتابع هذا الموضوع».
ثم استقبل الوزير حناوي رئيس االتحاد اللبناني
للرماية والصيد بيار جلخ يرافقه البطلة راي باسيل،
وجرى عرض لنشاطات االتحاد والبرامج لعامي 2015
  ،2016كما عرض جلخ لإلنجازات التي حققتها رايفي البطولة العربية للرماية التي أقيمت في المغرب والتي
أحرزت فيه الميدالية الذهبية والرقم القياسي العربي في
الرماية  73طبق من أصل  ،75حيث يعتبر هذا الفوز األول
من نوعه في لبنان والعالم العربي.
كما تم ع��رض للتحضيرات للبطولة اآلسيوية التي
ستقام في الكويت من  1تشرين الثاني المقبل ولغاية
 10منه ،وأمل المنتخب اللبناني في إحراز بهذه البطولة
البطاقة األولمبية ألولمبياد ريو .2016

النا حجازي �أول �س َّباحة لبنانية تقطع  850متر ًا:
للتوعية من مخاطر المخدرات
ق��ط��ع��ت ال��ط��ف��ل��ة الن���ا مصطفى
حجازي ( 7سنوات) مسافة 850
مترا ً سباحة (م��ن زي��رة صيدا إلى
ش��اط��ىء القملة) ضمن مهرجان
«ن��س��ب��ح ب�ل�ا إدم�����ان إل���ى ش��اط��ئ
األمان» الذي أقيم في صيدا برعاية
رئيس بلدية صيدا المهندس محمد
السعودي ،وهو من تنظيم المجلس
األهلي لمكافحة اإلدمان برعاية بلدية
صيدا وبالتعاون مع وزارة الشؤون
االجتماعية وجمعية أصدقاء زيرة
وش��اط��ىء صيدا ومجموعة اليمن
غروب والشبكة المدرسية والجامعة
اللبنانية الدولية وفرقة الكوفية
ل��ل��ت��راث الفلسطيني واللبناني
وفيتنس تايم.
والنا تعتبر أول سابحة بهذا العمر
في لبنان تقطع مثل ه��ذه المسافة
حاملة رسالة اجتماعية وتربوية

وإنسانية للتوعية من مخاطر اإلدمان
على المخدرات وتوجيه الشبيبة إلى
الرياضة واألعمال الثقافية.
وقد استحقت عن ج��دارة تكريما ً

خ��اص��ا ً وك���أس���ا ً م��م��ي��زا ً ق��دم��ه لها
رئيس بلدية صيدا المهندس محمد
السعودي باسم منظمي المهرجان
الرياضي البحري.

نا�صر الدين� :س�أ�ضع خبرتي الطويلة
تحت ت�ص ّرف ال�شباب الغازية
قال المهاجم المخضرم علي ناصر الدين أنه سيضع
خبرته الطويلة في المالعب اللبنانية بتص ّرف فريق
الشباب الغازية ،على أمل المحافظة على الصورة الطيبة
التي ظهر عليها «سفير الجنوب» الموسم الماضي حين
كان رقما ً صعبا ً في الدوري.
وأضاف ناصر الدين بعد توقيعه على كشوف الفريق
الجنوبي االثنين« :عالقاتي الطيبة ب��إداري��ي والعبي
الشباب ،ستساعدني على تقديم األفضل خالل الموسم
المقبل».
واعتبر ناصر الدين أن تجربته مع «النبي شيت»
الموسم الماضي كانت إيجابية ،ال سيما أنه ساعد الفريق
في كثير من مراحل الدوري ،وساهم معه في احتالل مركز

متقدم في الترتيب بالموسم األول للنادي البقاعي بين
الكبار.
وك��ان المهاجم الدولي السابق ( 32سنة) وقع على
كشوف فريق الشباب الغازية لكرة القدم االثنين قادما ً من
«النبي شيت».
وسبق لناصر الدين أن لعب للنجمة واألنصار والصفاء
والنبي شيت ،كما داف��ع ع��ن أل���وان ال��ج��زي��رة األردن��ي
والبحرين البحريني.
وكان الغازية قد ضم سابقا ً المهاجم حسن الزين من
شباب الساحل ،والعب الوسط بالل نجدي من التضامن
صور والمهاجم مصطفى حالق من العهد ،والعب االرتكاز
علي فياض من الراسينغ.

لجنة القيم بالفيفا� :شكوى بالتيني «غير �صحيحة»
رف��ض��ت لجنة ال��ق��ي��م ب��االت��ح��اد
الدولي لكرة القدم (الفيفا) االنتقادات
الموجهة إليها من قبل ميشيل بالتيني
ّ
رئيس االتحاد األوروبي للعبة بشأن
طريقة إيقافه ،قائل ًة إن الجدل الدائر
حول عدم إتاحة الفرصة له للدفاع
عن نفسه «ليس صحيحاً».
وتم إيقاف بالتيني لمدة  90يوما ً
الخميس الماضي ،إلى جانب سيب
بالتر رئيس الفيفا انتظارا ً الكتمال
التحقيقات معهما .وزاد هذا اإلعالن
م��ن ح��ج��م الفضيحة ال��ت��ي تحيط
بالفيفا.
وج��اء تحقيق لجنة القيم عقب
ت��ق��اري��ر ع���ن دف���ع م��ل��ي��ون��ي ف��رن��ك
سويسري ( 2.1مليون دوالر) من
أموال الفيفا لبالتيني في عام 2011
عقب  9سنوات من إكماله لفترة عمله
كمستشار لبالتر.
وق��ال المدعي العام السويسري
في  25أيلول الماضي أنه فتح تحقيقا ً
جنائيا ً مع بالتر ،فيما يخص تلك

األم��وال إضاف ًة لعقد خاص بحقوق
ّ
البث التلفزيوني لمنطقة الكاريبي،
وأضاف المدعي العام أنه ينظر إلى
بالتيني باعتباره «ما بين الشاهد
والمتهم» في قضية األموال.
ّ
المرشح لرئاسة
ووصف بالتيني،
الفيفا خالل انتخابات الرئاسة التي
من المقرر إجراؤها في شباط المقبل،
ال��م��زاع��م ض��ده بأنها «تستند إلى
مجرد مظاهر خارجية» إضاف ًة إلى
أنها «غامضة بشك ٍل يثير الدهشة».
وقال الفرنسي بالتيني إنه يرغب
في التعاون بشك ٍل كامل مع السلطات
التي تجري تحقيقات عدة تتماشى
مع القواعد اإلجرائية الصارمة وقال
إن الفيفا استخف بهذا األمر.
ورف��ض البيان الصادر عن هانز
يواكيم ايكرت القاضي بلجنة القيم
بالفيفا التكهنات ب��أن بالتيني لم
يتم التعامل معه بعدالة وأن��ه تم
استجوابه لمدة  5ساعات من قبل
محققي لجنة القيم بالفيفا.

وقال البيان« :ما دفع به محامو
ميشيل بالتيني بأن موكلهم لم تتح
ل��ه ف��رص��ة ال��دف��اع ع��ن نفسه أم��ام
الغرفة القضائية بلجنة القيم بالفيفا
قبل إيقافه ليس صحيحاً».
وأض��اف البيان« :عقب استماع
غرفة التحقيقات بلجنة القيم له ألكثر
من  5ساعات في األول من تشرين
األول  - 2015وت��ف��ري��غ محتوى
الجلسة في أكثر من  50صفحة ،لم ي َر
رئيس الغرفة القضائية باللجنة هانز
يواكيم ايكرت أي حاجة لعقد جلسة
اس��ت��م��اع ثانية للسيد بالتيني».
وتابع« :هذه اإلجراءات تتماشى مع،
ميثاق األخالقيات الخاص بالفيفا».
وم���ن ال��م��ق��رر أن ي��ج��ري الفيفا
انتخاباته ف��ي  26ش��ب��اط المقبل
الختيار بديل من بالتر ،وستقرر لجنة
االنتخابات بالفيفا في أمر من سيتم
قبول ترشيحه عقب  26تشرين األول
الجاري وهو الموعد النهائي للقبول
بطلبات الترشيح.

بيليه يك�شف عن �أف�ضل العب خالل العقد الأخير
أك��د أس��ط��ورة ك��رة القدم البرازيلية بيليه أم��س ،أن
األرجنتيني ليونيل ميسي هو «أفضل العب» خالل العقد
األخير ،وذلك خالل زياته للهند ،الدولة التي لم تطأها قدمه
منذ زيارته األولى لها قبل  38سنة.
وصرح بيليه« :الكثيرون يشبهون ميسي بكريستيانو
رون��ال��دو ،ولكنهما العبان مختلفان ،وكالهما رائ��ع»،
وذلك في إشارة إلى نجمي فريقي برشلونة وريال مدريد
اإلسبانيين ،خالل مؤتمر صحافي بمدينة كلكتا ،شرق
الهند .وأشار إلى أنه يعتبر مواطنه نيمار العب برشلونة
من أفضل العبي ك��رة القدم في العالم ،وفقا ً لما نقلته
صحيفة (إنديان إكسبريس).
ور ّد «الجوهرة السوداء» على أسئلة الصحافيين حول
نواياه بخصوص منصب رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) ،علما ً بأن رئيس االتحاد الحالي جوزيف بالتر تم
إيقافه لمدة  90يوما ً على خلفية تحقيقات فساد .وقال في
هذا الصدد« :ليس لدي أي نية لتولي رئاسة الفيفا» ،وفقا ً
لما نقلته وكالة «إيانس» الهندية.
وتج ّنب بيليه عقد مقارنات بين العبين سابقين
وحاليين ،واكتفى بالقول« :ليس لدي ّ
شك في أن كرة القدم
أصبحت في يومنا هذا أكثر صعوبة عن ذي قبل ،ولكن أن
يمنحك الرب هبة لعب كرة القدم هو نفس األمر بجميع
األجيال» .وفي ما يتعلق بكرة القدم الهندية ،أكد األسطورة
البرازيلية ض��رورة« :إعطاء الالعبين الفرصة للعب في

الخارج ،ألنهم ينبغي أن يحصلوا على الخبرة».
وسيقضي بيلية األيام المقبلة في الهند ،حيث سيحضر
كضيف شرف مباراة بالدوري الهندي الممتاز بين حامل
لقب دوري السوبر الهندي أتلتيكو دي كلكتا وفريق كيراال
بالسترز اليوم ،وليشارك غ��دا ً في تقديم تهاني بطولة
«كأس سوبروتو» بين فرق الشباب ألقل من  17سنة في
نيودلهي.

