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ّ
المحك
بر�شلونة يتط ّلع �إلى عبو ٍر بال م�شاكل ...وم�صير ت�شيل�سي ـ مورينيو على
والبافاري يزعج �أن�صار �آر�سنال ...و�سان جيرمان ي�سعى �إلى الظفر باللقب الأغلى
يح ُّل برشلونة ضيفا ً ثقيالً على
األراض��ي البيالروسيّة ،وذل��ك عندما
يواجه فريق باتي بوريسوف في ثالث
ج��والت األب��ط��ال .ويتطلّع برشلونة
اإلسباني حامل اللقب إلى إنجاز مهمته
في بيال روسيا من دون مشاكل كبيرة
عندما يواجه باتي بوريسوف اليوم
في الجولة الثالثة لحساب المجموعة
الخامسة من دوري أبطال أوروبا لكرة
القدم.
ويبذل برشلونة مجهودات مضاعفة
بغياب ميسي وإنييستا ،وذل��ك أمام
منافسيه في الليغا واألبطال ،مع ثغرات
باتت واضحة للجميع في ّ
خط الدفاع،
لكنه يع ّول على الزخم التهديفي العالي
للبرازيلي نيمار ،واألوروغوياني لويس
سواريز ،إلنهاء المهمة في بيال روسيا
من دون التعقيدات التي وجدها سابقا ً
في مباراتي باير ليفركوزن ()1-2
وروما (.)1-1
ويتعيّن على الفريق الكاتالوني
ّ
توخي الحذر من الفريق البيالروسي
ال���ذي ه���زم روم���ا  2-3ف��ي الجولة
الماضية ،علما ً بأنه ت ّوج بطالً للدوري
المحلّي أي��ض �ا ً للمرة ال��ع��اش��رة في
تاريخه األسبوع الماضي.
وسجل برشلونة في آخر  7مباريات
خ��ارج أرض��ه في أمجد الكؤوس ،كما
أن��ه واج��ه باتي مرتين فقط من دون
أن يستطيع الفريق البيال روس��ي أن
يسجل أي ه��دف (نسخة -2011
 2012فاز برشلونة ذهابا ً خارج أرضه
 0-5وإيابا ً .)0-4
وتحمل المواجهة مشاعرا ً خاصة
ل�لاع��ب ب��ات��ي ألكسندر هليب ال��ذي
سبق ومثل برشلونة بين عامي 2008
و.2009

روما في مهمة صعبة

وفي إطار المجموعة ذاتها يخوض
روم��ا مباراة الفرصة األخيرة عندما
ي��ح � ُّل ض��ي��ف�ا ً ع��ل��ى ب��اي��ر ليفركوزن
األلماني.
ويتصدر برشلونة المجموعة بـ4
نقاط أمام ليفركوزن  3نقاط ثم باتي
ثالثا ً بفارق األه��داف أما روم��ا فيح ُّل
أخيرا ً بنقطة واحدة.
ويستمر غياب قائد روما األسطوري
ال��م��خ��ض��رم فرانشيسكو ت��وت��ي عن
صفوف فريق العاصمة ،لكن الفريق
سيستعيد خدمات مهاجمه البوسني
إدين دجيكو بعد تعافيه من اإلصابة.
ويعتبر روما صاحب أقوى هجوم
ف��ي ال���دوري اإلي��ط��ال��ي ( 20ه��دف �اً)،
لكن شباكه منيت بـ 10أه��داف في 8
مباريات وهو أمر يريد مدربه الفرنسي
رودي غارسيا إصالحه بقوله« :من
المهم جدا ً بأننا نسجل األهداف بكثرة
لكن شباكنا تمنى على األقل بهدف في
كل مباراة ويجب إيجاد التوازن».
وتابع« :حققنا فوزنا الثالث على
التوالي في ال��دوري وال��ذي ك��ان ضد
ينصب تركيزنا على
إمبولي واآلن
ّ
مواجهة ليفركوزن».

تشيلسي ومورينيو
أمام مفترق طريق

يخضع فريق تشيلسي اإلنكليزي
الخ��ت��ب��ا ٍر صعب ،عندما يحل اليوم
ضيفا ً على دينامو كييف األوكراني،
ضمن منافسات الجولة الثالثة من
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويمكن القول أن سمعة البرتغالي
ج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و م����درب ال��ف��ري��ق
ّ
المحك،
اإلنكليزي ومصيره باتا على
ال سيما أنه حتى الساعة وعلى الرغم
من مرور ما يقارب  3أشهر على انطالق

الموسم الكروي الجديد ،لم يقدّم ما
كان ينتظر منه على الصعيدين المحلّي
واألوروبي.
وه��و ب��ات ي��درك أن المباراة التي
سيخوضها ال��ي��وم ق��د تشكل محورا ً
أساسيا ً في حياته المهنية ،خصوصا ً
أن األحاديث كثرت في أروق��ة الفريق
اللندني عن امتعاض رئيسه الروسي
روم����ان أب��رام��وف��ي��ت��ش م��ن النتائج
المحققة ،وأنه يبحث عن بديل محتمل،
ما إذا واص��ل السبيشيل وان نتائجه
غير ال ُمرضية.
فبطلالموسمالماضيللبريمييرليغ،
يحتل المركز الحادي عشر محليا ً بـ11
نقطة ،م��ن  3ان��ت��ص��ارات وتعادلين
و 4خسارات ،والثالث في المجموعة
األوروبية السابعة بثالث نقاط ،خلف
دينامو ،وب��ورت��و البرتغالي اللذين
يتقدّمان عليه بنقطة ،فيما يتقدّم هو
على ماكابي الذي يحتل المركز األخير
بال نقاط.
تشيلسي وعلى الرغم من بدايته
المو ّفقة في المرحلة األولى ،عاد وسقط
ف��ي المرحلة الماضية أم���ام بورتو
( ،)2-1ما وضعه أمام حتمية تحقيق
النتائج اإلي��ج��اب��ي��ة ف��ي المباريات
المتبقية من دور المجموعات إذا ما
أراد االستمرار في البطولة األوروبية
األغلى.
في المقابل ،يعيش دينامو كييف
ف��ت��رة زاه��ي��ة ب��ت��ص��دره المجموعة،
واح��ت�لال��ه المركز الثاني ف��ي دوري
ب�لاده ،بفارق األه���داف عن شاختار
دونيتسك األ ّول ،علما ً أن��ه تع ّرض
للخسارة األول��ى له هذا الموسم أمام
األخ��ي��ر ال���ذي ت��ف � ّوق عليه الجمعة
الماضي ،وخطف منه ال��ص��دارة بعد
الفوز عليه بثالثة أهداف نظيفة.

بايرن «كابوس»
مزعج آلرسنال

يم ّثل بايرن ميونيخ األلماني مصدر
إزع���اج لعشاق آرس��ن��ال اإلنكليزي
بفضل تاريخه المميز ف��ي مواجهة
«المدفعجية» .ويستضيف آرسنال
اإلنكليزي ،متصدر ال��دوري األلماني
بايرن ميونيخ ،في المرحلة الثالثة من
منافسات المجموعة السادسة وعينه
على منع البافاريين من تحقيق فوز
جديد في لندن ،وإلحاق الهزيمة األولى
بفريق المدرب اإلسباني بيب غورديوال
هذا الموسم.
يملك بايرن ميونيخ سجالً رائعا ً أمام
آرسنال ،ويتطلع إلى مواصلة نتائجه
الملفتة ،خصوصا ً عندما يلعب على
أرض الفريق اللندني ،لكن األخير يم ّر

بفترة إيجابية قد تمنحه دفعة كبيرة
لتحقيق فوزه األول في المسابقة.
بالرجوع إلى مواجهات الفريقين
في مسابقة دوري أبطال أوروبا ،يدخل
بايرن ق ّمة المرحلة الثالثة من دور
المجموعات أم��ام آرس��ن��ال بأسبقية
معنوية تفرضها اللقاءات السابقة بين
العريقين.
م��ن جملة  8مواجهات جمعتهما
في المسابقة األوروبية الكبيرة ،ح ّقق
ب��اي��رن ال��ف��وز ف��ي  4مباريات وخسر
اثنتين وتعادل في اثنتين ،وسجل 12
هدفا ً وتل ّقت شباكه  8أهداف.
ح��دي��ث ال��ذك��ري��ات يمنح الفريق
البافاري أسبقية معنوية قد تع ّزز
الفترة الرائعة التي يعيشها الفريق
على الصعيدين المحلي واألوروب��ي،
فعلى الجبهة المحلية ح ّقق بايرن
 9انتصارات من  9مباريات ،وكتب
أرق��ام �ا ً قياسية ج��دي��دة ف��ي ال��دوري
األلماني ،أم��ا أوروب��ي �اً ،فيبدو حامل
اللقب األوروب��ي  5مرات واثقا ً وثابتاً،
إذ اهتدى للفوز في أول مباراتين ضمن
المجموعة السادسة التي تضم آرسنال
وأولمبياكوس اليوناني ودينامو زغرب
الكرواتي.
في الجهة المقابلة ،يعيش فريق
المدرب الفرنسي آرسين فينغر حالة
م��ن التيه وال��ض��ي��اع على المستوى
األوروبي ،إذ خسر أول مباراتين له في
المسابقة األوروبية أمام دينامو زغرب
 2-1وأمام أولمبياكوس اليوناني على
أرضه  ،2-3بخالف الجبهة المحلية
التي يسير فيها الفريق اللندني بثبات
باحتالله المركز الثاني بفارق نقطتين
خ��ل��ف ال��م��ت��ص��در مانشستر سيتي
مستفيدا ً من الحالة المعنوية والبدنية
وال��ف��ن��ي��ة لنجميه م��س��ع��ود أوزي���ل
وألكسيس سانشيز.
ويعتبر البافاري أحد أكثر الفرق
ازعاجا ً لجماهير آرسنال حين ينزل
ضيفا ً على الفريق اللندني ،ففريق
المدرب اإلسباني بيب غوارديوال ال يجد
مشاكل كثيرة حين يسافر إلى لندن
لمواجهة آرسنال ،بل يعتبر كابوسا ً
للمدفعجية لما يشكله من حمل ثقيل
يرهق اللندنيين.
خ�ل�ال  4م��واج��ه��ات ع��ل��ى أرض
أرس��ن��ال ،ح ّقق بايرن ميونيخ الفوز
مرتين ،األولى كانت لحساب دور الـ16
لنسخة عام  ،)1-3( 2013والثانية
ل��ح��س��اب ال�����دور ذات����ه ع���ام 2014
(2-صفر).
لكن مواجهة اليوم قد تختلف عن
سابقاتها بسبب الوضعية الحالية
التي يعيشها الفريق اللندني ،فهو
مطالب بالفوز لإلبقاء على حظوظه

كاملة في الرهان على إحدى البطاقتين
المؤهلتين إلى الدور ثمن النهائي من
المسابقة.
باإلضافة إلى تشبث آرسنال باألمل
لإلبقاء على فرص التأهل قائمة ،يدخل
الفريق اللندني اللقاء بحالة معنوية
جيدة ،بعد النتائج الجيدة التي يحققها
في ال��دوري في المراحل األخيرة ،فقد
حقق  3انتصارات متتالية في على
حساب ليستر سيتي ( ،)2-5والغريم
مانشستر يونايتد (3-صفر) وواتفورد
بثالثية نظيفة أيضاً ،كما يعيش أغلب
نجوم الفريق فترة ممتازة ،في مقدمهم
النجم التشيلي ألكسيس سانشيز الذي
سجل  7أهداف في آخر  4مباريات مع
آرسنال ،واأللماني مسعود أوزيل الذي
بات الالعب األكثر صناعة لألهداف في
الدوري الممتاز بـ  6تمريرات حاسمة.
إضافة إلى الحيوية التي يعيشها
أبناء آرسين فينغر ،فإنهم أمام فرصة
إلع��ادة ما فعلوه أم��ام برشلونة عام
 ،2011حين قلبوا الطاولة على فريق
ال��م��درب بيب غ��واردي��وال (حين كان
مدربا ً للفريق الكتالوني) ،وحققوا فوزا ً
صادما ً ( )1-2لكل المالحظين الذين
ك��ان��وا يرشحون رف��اق ميسي للفوز
في تلك الليلة المجنونة للمدفعجية،
كما سبق وأن أحرجوا بايرن ميونيخ
وفازوا عليه في ملعبه بثنائية نظيفة،
كادت تقصي البافاريين من المسابقة
لوال فوزه الكبير ذهابا ً  1-3في لندن.
عديدة هي المباريات التي يضرب
خاللها آرس��ن��ال الترشيحات عرض
الحائط ويقلب األمور رأسا ً على عقب،
وهو ما تنتظره جماهير آرسنال في
اللقاء ال��ي��وم ف��ي ملعب «اإلم����ارات»
بالعاصمة لندن ،فهل يتمكن زمالء
أوزيل من إنعاش آمالهم وتحقيق الفوز
على أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب
األوروبي؟

الملكي ـ سان جيرمان

يدرك الفرنسي ل��وران بالن المدير
الفني لفريق باريس سان جيرمان أن
مباراته أم��ام ري��ال مدريد في بطولة
دوري أبطال أوروبا يوم غ ٍد األربعاء ال
تنحصر في الصراع على النقاط الثالث
بل النجاح في استغالل صفقات الفريق
الجديدة التي أبرمها لزيادة فرصه في
الفوز بأمجد الكؤوس.
ويسعى الفريق الباريسي إلى تقديم
مستوى أعلى من الناحية التنافسية
في دوري أبطال أوروبا.
وم��ن أج��ل تحقيق ه��ذا ال��غ��رض،
تعاقد النادي الفرنسي في الموسم
الجاري مع العبين جدد مثل آنخيل دي
ماريا الذي انضم إلى الفريق مقابل 63

مليون يورو.
وت���ح���دث ال�ل�اع���ب األرج��ن��ت��ي��ن��ي
أم��س األح��د م��ع شبكة «ك��ن��ال بلس»
التلفزيونية الفرنسية ،وقال« :عندما
ج��ئ��ت ل��ب��اري��س ق��ل��ت ل��زوج��ت��ي أننا
سنواجه ريال مدريد ...لم أخطئ ...إذا
سجلت أمام الريال لن أحتفل ألنني ما
زلت أحتفظ بداخلي بذكرى البطولة
األوربية العاشرة مع ري��ال مدريد...
إنها ذكرى لن تنسى».
وي��ع��ود دي م��اري��ا م��رة أخ��رى إلى
الظهور في بطولة دوري أبطال أوروبا
بعد أن غاب عن فاعليتها في الموسم
الماضي إثر غياب مانشستر يونايتد
اإلنكليزي الذي ض ّمه لصفوفه مقابل
 75مليون ي��ورو قبل ع��ا ٍم واح��د عن
المشاركة فيها أو التأهّ ل حتى للعب
في بطولة الدوري األوروبي.
وأضاف دي ماريا قائالً« :نستطيع
م��ع مجموعة الالعبين الموجودين
حاليا ً في باريس سان جيرمان الفوز
بدوري األبطال».
ووصف دي ماريا مباراة األربعاء
أمام ريال مدريد بالمميزة« :اللعب أمام
ريال مدريد سيكون رائعاً».

زينيت وفالنسيا األقرب
لتحقيق الفوز

ي��رن��و زي��ن��ي��ت س���ان بطرسبورغ
ال��روس��ي إل��ى تعزيز آماله في بلوغ
ال��دور الثاني عندما يستقبل أولمبيك
ليون الفرنسي في ق ّمة المرحلة الثالثة
من مباريات المجموعة الثامنة لحساب
دوري أبطال أوروب��ا في حين يسعى
فالنسيا لتأكيد الصحوة والمضي
قدما ً نحو التأهل عبر تحقيقه نتيجة
إيجابية في مباراته أمام ضيفه جينت
البلجيكي.
يبدو أبرز ممثلي كرة القدم الروسية
في مسابقة دوري أبطال أوروب��ا في
طريق مفتوح لتحقيق نصر جديد على
حساب ضيفه الفرنسي المتع ّثر في
بداية هذا الموسم.
وي��ن��ط��ل��ق زي��ن��ي��ت ث��ال��ث ال���دوري
الروسي الممتاز برصيد  22نقطة من
 12مباراة خاضها ح ّتى اآلن بحظوظ
وافرة للخروج بنقاط الفوز أمام ضيفه
أولمبيك ليون سادس ترتيب الـ»ليغ
 »1برصيد  16نقطة من  10مباريات
لعبها في المسابقة المحلية.
وإذا م��ا ت��م � ّك��ن زي��ن��ي��ت م��ت��ص�دّر
المجموعة الثامنة برصيد  6نقاط من
ّ
تخطي عقبة المتذيل ليون صاحب
النقطة اليتيمة سيصبح على أعتاب
التأهل وسيكتفي بالتركيز على تأمين
الصدارة.
ف��ي المقابل ،سيعمل ل��ي��ون على
تدارك ما فاته ليحافظ على آماله في
العبور وذل���ك عبر ال��ع��ودة بنتيجة
إيجابية من روسيا.
تلوح مه ّمة فالنسيا يسير ًة لتوقيع
انتصاره الثاني في المجموعة الثامنة
عندما يستضيف جينت البلجيكي على
ملعب «الميستايا».
ويملك فريق «الخفافيش» ثامن
الليغا ( 12نقطة) األسلحة الالزمة
لإلطاحة بضيفه البلجيكي رائد الدوري
المحلّي ( 23نقطة) الذي تنقصه خبرة
المواعيد الكبرى.
وسيحاول فالنسيا ثاني المجموعة
برصيد  3نقاط تفادي أي مفاجأة غير
سارة في مباراة جينت ،الثالث (نقطة)
بفارق األه��داف عن ليون األخير ،قد
تقلل من حظوظه في تجاوز عقبة دور
المجموعات ما سينعكس سلبا ً على
بقية مشواره في الموسم الجاري.

ّ
«العداءة الذهبية» البريطانية بوال رادكليف
«بيروت ماراثون» ت�ست�ضيف
وبرنامج «ماراثوني» للقاءات وزيارات يقدمها لبناني ًا
ح ّققت جمعية بيروت ماراثون
هذا العام إنجازا ً سوف تكتب فصوله
ب��أح��رف م��ن ذه��ب عبر استضافة
ع �دّاءة المسافات الطويلة في عالم
رياضة الركض «العدّاءة الذهبية»
البريطانية ب��وال رادكليف التي ّتم
اختيارها لتكون «ضيفة شرف» في
سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون
ال��ذي ّ
تنظمه الجمعية يوم األح��د 8
تشرين الثاني  2015وهو الحدث
الذي يدخل هذه السنة عامه الـ 13في
ظ ّل تنامي حجمه ونجاحاته على كل
الصعد وكان آخرها التصنيف ّ
الفضي
ال��ذي ناله السباق من قبل االتحاد
الدولي أللعاب القوى ( )IAAحيث
يحمل الحدث اللبناني هذا التصنيف
ّ
الفضي من بين  26سباقا ً من أصل
 800سباق حول العالم.
ومعلوم أن جمعية بيروت ماراثون
تعتمد منذ أطلقت هذا النشاط في عام
 2003توجيه الدعوة لواحدة من
الشخصيات والفاعليات الرياضية
لتكون ضيفة ال��س��ب��اق والعالمة
المميزة والدليل على ذلك استضافة
العدّاء األثيوبي األسطوري هايلي
جبرسيالسي العام الماضي والذي
ك��ان وج���وده خ�لال ف��ت��رة السباق
مصدر اهتمام المؤسسات اإلعالمية
األجنبية وفرصة غير مسبوقة أمام
الشعب اللبناني عموما ً والجمهور
الرياضي خصوصا ً للتع ّرف إلى هذه
التجربة المميّزة في عالم رياضة
الركض.
وس���ب���ق ل��ل��ج��م��ع��ي��ة أي���ض���اّ أن
استضافت كالً من العدّاء الكيني بول
تورغات حاصد األلقاب في غالبية

السباقات الماراثونية حول العالم
ومواطنته تيغال لوروب كذلك العدّاء
األم��ي��رك��ي إدوي���ن م���وزس ،ه��ذا إلى
جانب عدد من المشاهير مثل األميرة
غ��ي��دا ط�لال رئيسة مجلس أمناء
مؤسسة الحسين لمرضى سرطان
ال��دم��اغ والف ّنانة التونسية لطيفة
ورئيس االت��ح��اد ال��دول��ي للصحافة
الرياضية اإلي��ط��ال��ي جياني مرلو
وغيرهم.
وال�ل�اف���ت أن ج��م��ع��ي��ة ب��ي��روت
ماراثون في كل م ّرة تختار شخصيّة
�وج��ه لها ال��دع��وة للحضور إلى
وت� ّ
لبنان هناك شركاء وداعمين لهذه
الفكرة والخطوة انطالقا ً من الثقة
بالجمعية وأهمية الحدث وسمعته
الطيبة في العالم التي تش ّكل حافزا ً
ّ
لهذه الشخصيات لقبول الدعوة فورا ً
والتعبير عن االرتياح والتقدير.
م��ن ه��ن��ا ي��أت��ي م��ج��يء ال��ع��دّاءة
البريطانية «المعتزلة» بوال رادكليف
إل���ى ل��ب��ن��ان ت��ح��ت ه���ذه العناوين
العريضة ما يعطي للسباق نكهة
خ��اص��ة وي�����د ّون ف��ي س��ج �لّ��ه ه��ذه
ّ
المحطة المشرقة حيث تقول رئيسة
جمعية بيروت ماراثون مي الخليل
ح��ول فكرة استضافة الشخصيات
ال��ب��ارزة أن ذل��ك من ضمن األع��راف
واألص�����ول ال��م��ت��ع��ارف عليها في
السباقات الماراثونية العالمية لكن
الفارق مع اآلخرين من الدول أنهم قد
سبقونا بتجربتهم ويتف ّوقون علينا
باإلمكانات التي نحتاجها لدعوة هذه
الشخصيات حيث هناك مترتبات
مالية تقتضيها االستضافة ناهيك
عن األوضاع السياسية واألمنية في

لبنان ،ورغم ذلك فإننا فخورون بما
نح ّققه على هذا الصعيد حيث تتح ّول
هذه الشخصيات بعد زيارتها للبنان
ومواكبتها لفعاليات سباق الماراثون
إلى سفراء حول العالم يتحدثون عن
لبنان وعن حيوية شعبه ،موضح ًة
ب��أن رادكليف س��وف تصل بيروت
الخميس الواقع فيه  5تشرين الثاني
المقبل ،وق��د أع���دّت لها الجمعية
برنامجا ً ح��اف�لاً وم��ن � ّوع �ا ً يتض ّمن
زي���ارات ول��ق��اءات «ماراثونية» مع
العديد من األط��راف والشركاء على
أن تدوم زيارتها حتى صبيحة اليوم
التالي للسباق االثنين  9تشرين
الثاني.
وك��ش��ف��ت ال��س��ي��دة ال��خ��ل��ي��ل أن
الجمعيّة ش ّكلت مجموعة من فريق
العمل مه ّمتها وضع برنامج الزيارة

للعدّاءة رادكليف ومواكبتها بهدف
إن��ج��اح وتثمير ال��زي��ارة وتحقيق
أهدافها وإجراء الدراسات واألبحاث
حول سجل هذه الرياضية البارزة
والذي يض ّم محطات عدة من أبرزها:
فازت بماراثون لندن  3م ّرات أعوام
.2005 – 2003 – 2002
فازت بماراثون نيويورك  3م ّرات
أعوام .2008 – 2007 – 2004
ف���ازت ب��م��اراث��ون شيكاغو عام
.2002
تحمل ال��رق��م ال��ق��ي��اس��ي لسباق
الماراثون والبالغ  2:15:25ساعتين
والمسجل من قبلها في ماراثون لندن
ّ
عام .2003
فازت  3م ّرات في البطولة العالمية
لنصف الماراثون خ�لال  4سنوات
والتي ّ
ينظمها االتحاد الدولي أللعاب

القوى وذلك خالل العامين – 2000
.2003
م ّثلت بالدها  4م ّرات في األلعاب
األولمبية م��ن ع��ام  1996ولغاية
 2008من دون أن تصعد منصات
ال��ت��ت��وي��ج ح��ي��ث ل��م ت��ح��رز أي من
الميداليات.
تحمل جوائز تقديرية عدة ألفضل
شخصية رياضية خالل العام أبرزها
من هيئة اإلذاعة البريطانية ()BBC
وأكاديمية لوريوس واالتحاد الدولي
ّ
والمنظمة الدولية
ألل��ع��اب ال��ق��وى
لسباقات الطرق ( )AIMSولثالث
م ّرات.
أك��ث��ر ال��ش��خ��ص��ي��ات ال��ري��اض��ي��ة
المحبوبة في بريطانيا وهي اعتزلت
في نيسان من العام الماضي بعد
المشاركة في ماراثون لندن .2015
سميّت سفيرة البطولة العالمية
لنصف الماراثون التي تستضيفها
ب�لاده��ا ف��ي مدينة ك��اردي��ف تحت
مس ّمى «ب��ط��ول��ة جامعة ك��اردي��ف
العالمية لنصف الماراثون» والتي
ّ
ينظمها االتحاد الدولي أللعاب القوى
بتاريخ  26آذار .2016
ت��ج��در اإلش�����ارة أخ���ي���را ً إل���ى أن
يسجل لها موقف
العدّاءة رادكليف
ّ
جريء عندما ق ّررت مساندة نصيحة
ّ
المنشطات
الوكالة الدولية لمكافحة
( )WADAل��ل��ري��اض��ي��ي��ن بعدم
الكشف عن نتائج اختبارات ال��د ّم
الخاصة بهم للعموم ألن��ه بحسب
رادكليف أنّ هذه المعلومات مع ّقدة
وقد يساء فهمها وتفسيرها بسبب
عدم وجود نظام يضمن أن تكون هذه
النتائج صحيحة تماماً.
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حناوي ّ
يطلع على ن�شاطات النجمة و�ش�ؤون كرة القدم
استقبل وزي��ر الشباب والرياضة العميد الركن عبد
المطلب حناوي ،في مكتبه في ال��وزارة ،وف��دا ً من نادي
النجمة الرياضي ضم أمين السر سعد الدين عيتاني
وأمين الصندوق سامي الوزان ،عرض له نشاطات النادي
وبرامج التحضيرات عشية بدء انطالق ال��دوري العام
لموسم  .2016 - 2015كما تم استعراض هموم لعبة كرة

القدم وما تعانيه األندية اللبنانية عموما ً ونادي النجمة
خصوصاً.
وبحث ال��وف��د م��ع ح��ن��اوي ف��ي ع��دد م��ن التشريعات
المطلوبة لتحسين شؤون لعبة كرة القدم اللبنانية من
أجل رفع مستواها داخليا ً وعالمياً ،شاكرا ً له اهتمامه
وجهوده التي يقوم بها لتحسين الرياضة اللبنانية.

ّ
«تعثر الكبار» عنوان الجولة الأولى
من الدوري اللبناني
سقط العهد حامل اللقب أمام «النبي
شيت»  2 - 1واكتفى وصيفه األنصار
والنجمة الثالث بالتعادل مع طرابلس
وشباب الساحل على التوالي بنفس
النتيجة  ،1 - 1في الجولة األولى من
الدوري اللبناني.
ن��ت��ائ��ج ب� ّ
��ش���رت ب�����دوري ح��اف��ل
بالمفاجآت ،تق ّل فيه ال��ف��وارق بين
الفرق المشاركة ،وتفتح معه أبواب
المنافسة ع��ل��ى م��ص��راع��ي��ه��ا ،ليس
أم��ام الفرق صاحبة األسماء الرنانة
فحسب ،بل أم��ام تلك الطامحة إلى
خ��رق مربع األرب��ع��ة الكبار (العهد
والنجمة واألنصار والصفاء) ،والذين
احتكروا اللقب ،في العقد األخير.
وبرهنت الجولة األولى أن أكثر من
فريق مرشح لمنافسة ه��ذا الرباعي
الكبير ،كالنبي شيت وشباب الساحل
وطرابلس ،لكن األه��م بالنسبة لهذه
ال��ف��رق ه��و ام��ت�لاك النفس الطويل،
واستغالل ثغرات الكبار ،وخصوصا ً
أن م��س��اب��ق��ة ال��ن��خ��ب��ة التنشيطية
وانطالقة الدوري أظهرتا أن هذه الفرق
ليست ف��ي أفضل أح��وال��ه��ا ،ف��ي ظ ّل
مشاكل تعانيها على أكثر من صعيد.
أثبت «النبي شيت» بإسقاطه حامل
اللقب ،أن ثورته في الموسم الماضي
ل��م ت��أتِ م��ن ف���راغ ،خصوصا ً بعدما
تسلّم تدريبه المدرب الشاب محمد
الد ّقة ،الذي قاده الموسم الماضي إلى
نتائج رائعة إيابا ً بفوزه على العهد
واألنصار والنجمة والصفاء ،مستحقا ً
لقب «قاهر الكبار».
وبرز في أداء الفريق البقاعي أمام
العهد تحلّي العبيه بالثقة وال��روح
العالية ،وتخليهم عن االنفعالية التي
غلبت تصرفاتهم في بعض مباريات
الموسم الماضي.
أم��ا العهد ف��ب��دا أن تشكيلته لم
تكتسب بعد التناغم المطلوب بين
خطوطها إذ ب��دا أك��ث��ر م��ن الع��ب في
الفريق م��غ � ّردا ً على لياله ،في حين
أن المطلوب هو تضافر جهود نجوم
«األصفر» في مصلحة المجموعة التي
يقودها المدرب محمود حمود.
وفاجأ األنصار ،المرشح للمنافسة

بق ّوة على اللقب ،المتابعين بعرضه
ال��م��ت��واض��ع أم���ام ط��راب��ل��س ،حيث
أنقذه حارسه المخضرم الري مهنا
م��ن خ��س��ارة محققة .ورب��م��ا شكلت
ال��م��ب��اراة ف��رص��ة ج��دي��دة ل��م��درب
«األخضر» جمال طه من أجل إعادة
ورص الصفوف،
النظر بتشكيلته
ّ
قبل مباراة «الديربي» المرتقبة في
الجولة الثانية مع النجمة حيث ال
مجال ألي خطأ.
ول��م يقدّم النجمة أوراق اعتماده
كفريق مؤهّ ل الستعادة اللقب ،الذي
فقد الموسم الماضي لمصلحة العهد،
بعدما ب��رزت في مباراته مع شباب
الساحل ثغرات عدة خصوصا ً على
المستوى الدفاعي حيث كاد الساحل
أن يخرج بغلّة من األهداف ،لو حالف
التوفيق مهاجمه النيجيري موسى
كبيرو.
وت��اب��ع الصفاء ع��روض��ه الجيدة
التي بدأها في كأس النخبة متجاوزا ً
أزمته المالية ،ومبرهنا ً عن قدرته على
المنافسة على اللقب ،برغم كل الظروف
الصعبة المحيطة بإدارته والعبيه.
ويتسلّح الفريق بوجود مدرب قدير
هو إميل رستم ،ومجموعة من األسماء
الالمعة محلياً ،علما ً أن مباراته مع
الراسينغ ( )1 - 3لم تشهد مشاركة
مهاجمه السنغالي الجديد شيخ سامبا
ديوك .وانضمام األخير إلى الفريق في
المباراة المقبلة مع الحكمة ،سيكسبه

ق��وة هجومية إض��اف��ي��ة إل��ى جانب
الجناح الدولي محمد حيدر والشاب
عالء البابا والمتألق حسن هزيمة.
وس��ج��ل��ت ف���ي ال��ج��ول��ة األول����ى
احتجاجات على التحكيم في بعض
ال��م��ب��اري��ات ،خ��ص��وص�ا ً ف��ي م��ب��اراة
طرابلس م��ع األن��ص��ار ،حيث قدمت
إدارة نادي طرابلس احتجاجا ً لمراقب
المباراة ط��ارق الرفاعي على الحكم
ال��دول��ي جميل رم��ض��ان ،وذل���ك بعد
ارتكابه خطأ فادحا ً بعدم طرد مهاجم
األن��ص��ار رب��ي��ع عطايا إث��ر اعتدائه
بالضرب على أحمد المغربي تحت
أنظار رمضان الذي اكتفى بالبطاقة
الصفراء!
وكانت مباراة النجمة والساحل
األكثر جماهيرية في المباريات الست
( 3آالف متفرج) ،وسجل في الجولة
األولى  18هدفاً ،بمعدل  3أهداف في
المباراة الواحدة.
وكان من بين األهداف الـ 18هدف
واح��د م��ن ركلة ج��زاء وه��دف مماثل
من ركلة حرة مباشرة ،وهدفين عبر
الضربات الرأسية إحداهما عبر طريق
«نيران صديقة».
وكانت أكثر المباريات تسجيالً
مباراتا الصفاء مع الراسينغ والغازية
مع السالم وشهدت كل واحدة منها 4
أه��داف ،ولم تشهد المباريات الست
تسجيل أي الع���ب أك��ث��ر م��ن ه��دف
واحد.

محمد علي خان َّ
يهدد بالقتل
تلقى محمد علي خان مدافع منتخب لبنان لكرة القدم
ونادي هالمستاد السويدي ،تهديدات بقتله وعائلته ،بعد
أن سجل هدفا ً بالخطأ في مرماه كلّف فريقه الهبوط .وت ّم
إبالغ الشرطة بالواقعة ،ووفرت الحماية لالعب ،بحسب
ما أكده مجلس إدارة النادي.
وصرح توني كارلسون رئيس النادي لقناة «إس في
تي» التلفزيونية االثنين« :محمد في طريقه إلى مكان يشعر
فيه باألمان ،بالنسبة لنا المهم هو سؤاله عما يمكننا القيام
به من أجله» ،واصفا ً األحداث بأنها «مؤسفة للغاية».
وسجل علي خان ( 26سنة) أمس هدفا ً في الدقيقة
األخيرة من الوقت بدل الضائع ،أرسل به فريقه إلى دوري
الدرجة الثانية السويدي ،وأحيا به في المقابل آمال آيك
سولنا في المنافسة على لقب الدوري قبل جولتين على
نهاية البطولة.
وق��ال ال�لاع��ب لصحيفة «إكسبريسن»« :أتفهم أن
الجماهير حزينة للغاية ،لكن صبري ينفد عند تهديد
أس��رت��ي بالقتل» ،مدينا ً قيام العديد م��ن األشخاص
باالتصال به إلبالغه أنه وعائلته ليسوا في أمان.
وكان المدافع قد دان الواقعة األحد على شبكة «تويتر»
للتواصل االجتماعي ،حيث تلقى في الساعات األخيرة دعم
العديد من العبي األندية األخرى في البلد االسكندنافي.

لماذا قب�ض بالتيني
مليوني فرنك �سوي�سري من الفيفا؟
اعترف الفرنسي ميشيل بالتيني
رئيس االتحاد األوروب��ي لكرة القدم،
ب��أن��ه ح��ص��ل ع��ل��ى م��ل��ي��ون��ي ف��رن��ك
سويسري من االتحاد الدولي للعبة،
بنا ًء على اتفاق شفهي مع جوزيف
بالتر رئيس الفيفا المستقيل.
وأكد بالتيني ،في مقابلة مع صحيفة
«لوموند» الفرنسية نشرتها أمس ،بأنه
اكتفى باتفاق شفهي حول الحصول
على أجره نظير عمل قدمه للفيفا بين
عامي  1999و ،2002ولكنه أضاف:
«أنا لست محاميا ً ولست عميالً .بالتر
هو رئيس الفيفا ،وأنا وثقت به .على
أي ح��ال ،وكما أفهم أن��ا ،فإن لالتفاق
الشفهي في القانون السويسري نفس
األثر القانوني كما هو للمكتوب».
ويخضع ك��ل م��ن بالتر وبالتيني
لعقوبة اإلي��ق��اف لمدة  90ي��وم�ا ً عن
ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم،
وذل��ك طبقا ً لقرار لجنة القيم بالفيفا
الذي اتخذته في أعقاب بدء تحقيقات
جنائية ف��ي سويسرا م��ع ب�لات��ر في
 25أيلول الماضي ،حول مبلغ دفعه
لبالتيني عام .2011
وقال بالتيني« :بالتر طلب مني أن
أكون مستشاره الكروي ،وهو ما كان

جيدا ً بالنسبة لي ،وسألني بالتر...
ك��م ت��ري��د؟ ،وأج��ب��ت��ه بكلمة مليون،
سألني مليون م���اذا؟ ،أجبته من أي
عملة تريدها س��واء روب��ل أو ليرة أو
دوالر ،فلم يكن التعامل باليورو قد بدأ
حينذاك ،فأجابني حسناً ،مليون فرنك
سويسري في السنة».
وقال الفرنسي إنه ساعد بالتر في
تعديل جداول المنافسات على مستوى
العالم ،ضمن مشروع للفيفا كان يهدف
لمساعدة االت��ح��ادات الوطنية األكثر
فقرا ً في العالم ،وأش��ار إلى أنه رافقه
في رحالت مكثفة خالل  4سنوات من
العمل المشترك.
وأوضح بالتيني أنه لم يكن يحصل
على الراتب المتفق عليه بعد أن قال له
بالتر إنه من غير المعقول أن يحصل
على مليون فرنك سويسري في وقت
يحصل األمين العام للفيفا على 300
ألف فرنك.
وأشار الفرنسي إلى أنهما اتفقا على
راتب  300ألف فرنك في السنة على
أن يدفع له في وق��تٍ الح��ق ،وأن��ه لم
يتسلم المستحقات حتى عام .2011
وقال بالتيني« :طلبت من مساعدي
االتصال برئيس الشؤون المالية في

الفيفا الذي سأل بالتر حول ما إذا كان
مدينا ً لي بمال وقال له نعم وأرسلت
ك��ش��ف ح��س��اب ب���ن���ا ًء ع��ل��ى طلبهم
وه��ن��ا ك��ان خطئي ،فقد أخ��ط��أت في
الحسابات».
وأض����اف ق��ائ��د منتخب ال��دي��وك
الفرنسية سابقاً« :لم أكن أعرف أنني
سأتسلم  300أل��ف فرنك سويسري
(في العام) ،اعتقدت أنها كانت 500
أل��ف وب��ذل��ك أستحق  500أل��ف لكل
من السنوات األربع ،وبالتالي أرسلت
كشف حساب بقيمة مليوني (فرنك)».
وأكد بالتيني أنه سيواصل المنافسة
على تولي رئاسة الفيفا قائالً إن هذا ما
كان يريده دائماً ،مضيفا ً أن التغيير في
القيادة يش ّكل فرصة جيدة للقضاء
على الفساد في االتحاد الدولي.
وحظي بالتيني بدعم اليويفا رغم
إيقافه ولكن طموحه في خالفة بالتر
في رئاسة الفيفا ،من خالل االنتخابات
المقررة في اجتماع استثنائي للجمعية
العمومية (كونغرس الفيفا) في 26
شباط المقبل ،بات مهددا ً بشك ٍل كبير
بعد أن أعلن االتحاد اإلنكليزي للعبة
تعليق دعمه له.

