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ريال مدريد ومان�ش�ستر �سيتي �أول المت�أهلين �إلى ُث ْمن النهائي
بات ريال مدريد اإلسباني ومانشستر سيتي
اإلنكليزي أول المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي
بفوز األول على ضيفه باريس س��ان جرمان
الفرنسي  ،0-1والثاني على مضيفه إشبيلية
اإلسباني  1-3في الجولة الرابعة من دور
المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
في المباراة األول��ى على ملعب «سانتياو
برنابيو» في مدريد ،حقق النادي الملكي حامل
الرقم القياسي في عدد األلقاب في المسابقة
( )10األهم وتغلب على باريس سان جرمان
ّ
وفض معه شراكة المجموعة األولى ملحقا ً به
الخسارة األول��ى .وانفرد ريال مدريد بصدارة
المجموعة األولى برصيد  10نقاط محافظا ً على
نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالي،
بفارق  3نقاط أمام باريس سان جرمان.
ك��ذل��ك ح��اف��ظ ال��ن��ادي الملكي على سجله
خاليا ً من الخسارة في  19مباراة متتالية في
دور المجموعات محطما ً رقم غريمه التقليدي
برشلونة ( 18مباراة بين تشرين الثاني 2009
وتشرين األول  .)2012واستفاد ريال مدريد من
فوز شاختار دانييتسك األوكراني على مالمو
السويدي  0-4ضمن المجموعة ذاتها ،ليضمن
تأهله حيث بات يبتعد عنهما بفارق  7نقاط قبل
جولتين من نهاية الدور األول.
وحقق ح��ارس مرمى ري��ال م��دري��د الدولي
الكوستاريكي كيلور نافاس رقما ً قياسيا ً جديدا ً
في المسابقة بحفاظه على نظافة شباكه لمدة
 529دقيقة ماحيا ً الرقم السابق ال��ذي كان
بحوزة اإلسباني مويا ( 528دقيقة مع فالنسيا
وأتلتيكو مدريد).
ولم يقدم ريال مدريد المستوى المأمول منه
حيث خضع لسيطرة الفريق الباريسي على
مجريات المباراة خصوصا ً ناحية االستحواذ
على الكرة ،كما قدم نجمه البرتغالي كريستيانو
رونالدو أدا ًء باهتا ً ولم يهدد مرمى الضيوف
باستثناء ك��رة من ركلة ح��رة مباشرة .وكان
نجم ريال مدريد السابق وباريس سان جرمان
الحالي الدولي األرجنتيني آنخل دي ماريا
أفضل العب في المباراة وكان بإمكانه إدراك
التعادل في الدقيقة األخ��ي��رة من ركلة حرة
مباشرة ردتها العارضة.
ودفع رافايل بينيتيز بالتشكيلة ذاتها التي
خاضت مباراة الذهاب باستثناء لعب الدولي
الكرواتي لوكا مودريتش أساسيا من البداية
على حساب لوكاس فاسكيز .واستمر غياب
الدوليين الفرنسي كريم بنزيمة والوايلزي
غاريث بايل بسبب اإلصابة فيما جلس الدولي
الكولومبي جيمس رودري��غ��ي��ز على مقاعد
االحتياط في أول ع��ودة له إلى المالعب بعد
تعافيه من اإلصابة.
في المقابل ،عاد الدولي البرازيلي دافيد لويز
إلى التشكيلة األساسية لباريس سان جرمان
بعد تعافيه من إصابة في الركبة تعرض لها
مطلع الشهر الماضي مع منتخب ب�لاده في
التصفيات األميركية الجنوبية المؤهلة إلى
كأس العالم روسيا .FIFA 2018
وتلقى باريس سان جرمان ضربة موجعة
بإصابة العب وسطه اإليطالي ماركو فيراتي في
كاحل قدمه اليسرى فدخل أدريان رابيو مكانه
( .)16وكانت أول وأخطر فرصة لباريس سان
جرمان عندما تلقى بليز ماتويدي كرة داخل
المنطقة من اورييه فسددها بيمناه ضعيفة بين
يدي حارس المرمى نافاس (.)20
وكاد الدولي السويدي زالتان إبراهيموفيتش
يفعلها عندما تلقى كرة من البرازيلي ماكسويل
داخل المنطقة فلعبها بيمناه في الزاوية اليسرى
البعيدة لنافاس بيد أنها مرت بجوار القائم
( .)22ورد ريال مدريد بتسديدة قوية بعيدة
للدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة
حرة مباشرة بين يدي الحارس األلماني كيفن
تراب ( .)26ورد إبراهيموفيتش بدوره من ركلة
حرة مباشرة نفذها بقوة بجوار القائم األيسر
( .)29ولم تكن حال النادي الملكي أفضل من
ضيفه وتعرض بدوره لضربة موجعة بإصابة
مدافعه األيسر الدولي البرازيلي مارسيلو فترك
مكانه لناتشو (.)33
ونجح ناتشو في منح التقدم لريال مدريد
عندما استغل كرة مرتدة من قائد باريس سان
جرمان ال��دول��ي البرازيلي تياجو سيلفا إثر
تسديدة قوية لأللماني طوني كروس من خارج

المنطقة فتابعها بيسراه من زاوي��ة صعبة
مستغالً خروجا ً خاطئا ً وفادحا ً للحارس تراب
( .)35وحرم القائم األيمن البديل اآلخر رابيو من
إدراك التعادل برده تسديدة قوية له من خارج
المنطقة ( .)36وأنقذ تراب مرماه من هدف ثان
بإبعاده تسديدة اليسكو من مسافة قريبة إلى
ركنية (.)3+45
وأه���در ال��دول��ي األوروج��وي��ان��ي ادينسون
كافاني فرصة ذهبية إلدراك التعادل عندما تلقى
كرة على طبق من ذهب من دي ماريا إثر هجمة
مرتدة فهيأها لنفسه داخ��ل المنطقة ولعبها
ساقطة ضعيفة فوق نافاس لكن ناتشو تدخل
في توقيت مناسب وحولها الى ركنية (.)4+45
وتابع باريس سان جرمان بحثه عن التعادل
في الشوط الثاني وسنحت فرصة ذهبية أمام
دي ماريا عندما تلقى كرة خلف الدفاع فسددها
قوية زاحفة بين يدي الحارس نافاس (.)48
ورد رون��ال��دو بتسديدة ق��وي��ة م��ن خ��ارج
المنطقة فوق الخشبات الثالث ( .)49وجرب
ايسكو حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة
كاد المدافع دافيد لويز يخدع ح��ارس مرماه
عندما حول الكرة برأسه بيد أن األلماني حولها
إلى ركنية لم تثمر ( .)55وتابع ت��راب تألقه
وأبعد تسديدة قوية اليسكو من مسافة قريبة
إلى ركنية (.)73
ودف��ع بالن بالبرازيلي لوكاس م��ورا مكان
ماتويدي لتعزيز خط الهجوم ( .)75وتصدى
ت����راب ل��ت��س��دي��دة ق��وي��ة ل��ك��روس م��ن داخ��ل
المنطقة ( .)80ودفع بينيتيز بالكرواتي ماتيو
كوفاسيتش مكان إيسكو لمواجهة السيطرة
الباريسية على وسط الملعب ( .)81وحرمت
العارضة دي ماريا من إدراك التعادل بردها
ركلة حرة مباشرة له قبل أن تخرج عن الملعب
(.)89
وف��ي المجموعة ذات��ه��ا ،استعاد شاختار
دانييتسك توازنه بعد  3هزائم متتالية وحقق
فوزه األولفي دور المجموعات بفوزه الساحق
على ضيفه مالمو  0-4على ملعب «لفيف
ارينا» في مدينة لفيف .وثأر شاختار دانييتسك
لخسارته أمام مالمو  1-0في الجولة الثالثة.
ومنح الكسندر جالدكيي التقدم لشاختار
دانييتسك في الدقيقة  29عندما تلقى كرة
عرضية من مارسيو ازيفيدو فتابعها برأسه من
مسافة قريبة ارتدت من الحارس يوهان فيالند
فتهيأت أمام جالدكيي مجددا ً فتابعها بيمناه
داخل المرمى الخالي ( .)29وحصل شاختار
دانييتسك على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني
عندما تعرض البرازيلي أليكس تيكسييرا
للعرقلة داخل المنطقة من قبل كاري ارناسون،
فانبرى لها القائد الكرواتي المخضرم داريو
سرنا بنجاح مضيفا ً الهدف الثاني (.)48
وع��زز ال��دول��ي الكرواتي البرازيلي األصل
إدواردو دا سيلفا تقدم أصحاب األرض بهدف

ث��ال��ث بضربة رأس��ي��ة إث��ر ت��م��ري��رة عرضية
للبرازيلي اآلخر برنارد انيسيو ( ،)55قبل أن
يسجل تيكسييرا الهدف الرابع بضربة رأسية
(.)73
وفي المباراة الثانية على ملعب «سانشيز
بيزخوان» ،سجل رحيم سترلينج هدفه األول
في دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله من ليفربول،
عندما افتتح التسجيل لمانشستر سيتي في
مرمى اشبيلية مبكرا ً بعد تمريرة من البرازيلي
فرناندينيو ( .)8وضاعف فرناندينيو األرقام
بسرعة برأسه بعدما تابع كرة صدها الحارس
الشاب سيرخيو ريكو إثر تسديدة بعيدة من
اإليفواري ويلفريد بوني (.)11
وقلص المدافع الفرنسي بنوا تريموليناس
برأسه النتيجة لحامل لقب الدوري األوروبي في
المرمى الخالي بعد كرة عرضية أساء تقديرها
ال��ح��ارس ال��دول��ي ج��و ه��ارت ودف��اع��ه (.)25
لكن بوني أعاد فارق الهدفين بعد تمريرة من
اإلسباني خيسوس نافاس وتسديدة أرضية
قريبة في مرمى ريكو (.)36
وكان إشبيلية على وشك العودة من مانشستر
بالتعادل قبل أسبوعين قبل أن يخطف النجم
الجديد ،البلجيكي كيفن دي بروين ،هدف الفوز
في الدقيقة األولى من الوقت الضائع .واستمر
غ��ي��اب مهاجم سيتي األرجنتيني سيرخيو
اج��وي��رو ل�لإص��اب��ة ،كما غ��اب الع��ب الوسط
األسباني دافيد سيلفا بسبب إصابة في الكاحل.
ورفع سيتي رصيده إلى  9نقاط في المجموعة
الرابعة وضمن تأهله إلى الدور الثاني بفارق
نقطة واحدة أمام يوفنتوس اإليطالي المتعادل
مع بوروسيا مونشنجالدباخ األلماني .1-1
وتجمد رصيد إشبيلية عند  3نقاط وبوروسيا
مونشنجالدباخ نقطتين ،وكالهما لن يلحق
بمانشستر سيتي حتى في حال خسارة األخير
لمباراتيه المتبقيتين فالفريق االنجليزي يتفوق
ب��ف��ارق المواجهات المباشرة على إشبيلية
(تغلب عليه ذهابا وإيابا) وبفارق  7نقاط أمام
الفريق األلماني.
وسحب يوفنتوس نتائجه المحلية المخيبة
إل���ى ال��س��اح��ة ال��ق��اري��ة ع��ن��دم��ا ت��ع��ادل على
أرض ب��وروس��ي��ا مونشنجالدباخ  1-1على
ملعب «بوروسيا ب���ارك» .وضغط بوروسيا
مونشجالدباخ على ضيفه مطلع اللقاء ،وكانت
أخطر فرصه من تسديدة رائعة لالعب الوسط
السوري األص��ل محمد داه��ود بيمناه انفجرت
في عارضة الحارس جيجي بوفون ( .)13وفي
ظل ضغط مهاجمي المضيف البرازيلي رافايل
والغيني ابراهيما ت���راوري ،افتتح بوروسيا
مونشنجالدباخ التسجيل عن استحقاق بعد
خطأ بالتشتيت من جورجيو كييليني فوصلت
ال��ك��رة إل��ى راف��اي��ل ال���ذي لعبها إل��ى فابيان
جونسون سددها أرضية إلى يمين بوفون من
داخل المنطقة (.)18

وت��اب��ع المضيف ض��غ��ط��ه ،ل��ك��ن المهاجم
األرجنتيني بابلو ديباال رد إث��ر خطأ دفاعي
فارتدت كرته من الدفاع الى ركنية ،نتج عنها
رأسية خطيرة لكييليني بجانب القائم (.)26
وبعد رأسية خطيرة من الظهير الفرنسي
ليوفنتوس باتريس اي��ف��را أبعدها الحارس
السويسري يان سومر ( ،)38عادل يوفنتوس
م��ن ك��رة ط��ائ��رة رائ��ع��ة للسويسري ستيفان
ليخشتاينر العائد من اإلصابة قبل الدخول
إلى غرف المالبس ( .)44وعانى ليختشتاينر
من مشكلة عدم انتظام في ضربات قلبه خالل
مباراة فريقه ضد فروزينوني في الدوري المحلي
قبل شهر ونصف ما اضطره الحقا ً إلى الخضوع
لعملية جراحية أبعدته عن المالعب لمدة شهر
قبل أن يعاود تمارينه مع رفاقه منذ أيام قليلة.
وف���ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،ط���رد الع���ب وس��ط
يوفنتوس البرازيلي هرنانيس بسبب تدخل
عنيف على اإلس��ب��ان��ي ال��ف��ارو دومينجيس
( .)53حاول بعدها بوروسيا مونشنجالدباخ
االستفادة من الزيادة العددية واستعادة تقدمه
في ظل تألق بوفون في صد الكرة تلو األخرى
لتنتهي المباراة بالتعادل .1-1
وف��ي المجموعة الثالثة ،وعلى ملعب «دا
ل��وش» في لشبونة ،تقدم بنفيكا إث��ر معمعة
أوصلت الكرة إلى البرازيلي جوناس ترجمها
ف��ي شباك ال��ح��ارس االوروج��وي��ان��ي فرناندو
موسليرا ( .)52بعدها بست دق��ائ��ق ع��ادل
المهاجم األلماني لوكاس بودولسكي بتسديدة
قوية عجز عنها الحارس البرازيلي المخضرم
جوليو سيزار مسجال هدفه الثالث هذا الموسم
في المسابقة ( .)58لكن لويزاو القائد التاريخي
لبنفيكا منح فريق العاصمة البرتغالية التقدم
مجددا بكرة قوية إثر ركنية (.)67
وفي المجموعة الثانية ،قاد المهاجم الدولي
واين روني فريقه مانشستر يونايتد إلى نغمة
االنتصارات والفوز على ضيفه سسكا موسكو
الروسي بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 79
بضربة راسية إثر تمريرة عرضية من جيسي
لينجارد .وفك روني صيامه عن التهديف لمدة
 955دقيقة في المسابقة حيث تعود المرة
األخيرة التي هز فيها الشباك إلى المباراة ضد
باير ليفركوزن األلماني في سبتمبر/أيلول
.2013
وانتزع مانشستر يونايتد صدارة المجموعة
برصيد  7نقاط من فولفسبورج األلماني الذي
سقط أمام مضيفه ايندهوفن الهولندي بهدفين
نظيفين سجلهما يورغن لوكاديا ( )55ولوك
دي يونج ( .)86وثأر آيندهوفن لخسارته أمام
فولفسبورف بالنتيجة ذاتها في الجولة الرابعة
وب��ات يتفوق عليه بفارق األه��داف في المركز
الثاني .أمام سسكا مومكو فيحتل المركز األخير
برصيد  4نقاط.
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«بيروت ماراثون» تطلق الن�سخة الأولى
من منتدى «تح ّرك للخير»
في إطار فعاليات سباق مصرف لبنان بيروت ماراثون
لعام  2015تطلق جمعية بيروت ماراثون النسخة األولى
من منتدى «تح ّرك للخير» وهي محطة لسرد القصص
واألح��داث من قبل أشخاص زاول��وا وما زال��وا يزاولون
الرياضة كوسيلة للتح ّرك من أجل رفاهيتهم ورفاهية
عائالتهم ومجتمعاتهم حيث يسردون هذه القصص من
أجل ّ
بث الحماسة لدى اآلخرين وتحفيزهم على التجربة
في مجال مزاولة الرياضة وم��اذا يمكن أن يحققوا من
أه��داف على أكثر من صعيد علما ً أن األه��داف األساسية
للمنتدى تشمل:
 – 1تنمية فئة محبي الرياضة واللياقة البدنية.
 – 2سرد قصص النجاح في مجال الرياضة التي تلهم
على التغيير والتحفيز.
وسوف يعقد هذا المنتدى يوم الجمعة  6تشرين الثاني
الجاري عند الساعة  5:30بعد الظهر وتستضيفه جامعة
بيروت العربية – في محلة الطريق الجديدة ويشارك في
المنتدى متحدّثين من لبنان والمنطقة العربية والعالم
أبرزهن العداءة البريطانية بوال رادكليف صاحبة الرقم
القياسي لسباق الماراثون عند السيدات ( 2:15:25س)
(منسقة ماراثون فلسطين) وإبراهيم صفوت
ودياال سعيد
ّ
(مصر) ودايفيد سيلفر وريتش رول (الواليات المتحدة)
ّ
النشاش (األردن) إلى جانب اللبنانيين :علي
وسهيل
قضامي ،سري بيهم ( جمعية مرضى الت ّوحد) ،كريم
سخن ( حماية ) ،منى فرنسيس.
تجدر اإلش���ارة إل��ى أن فكرة منتدى «ت��ح� ّرك للخير»
تعود لآلنسة صفا سالم من جمعية بيروت ماراثون
وستتولى سارة غرز الدين إدارة المنتدى والذي ّ
تنظمه

المتخصصة في مجال تنظيم األحداث
وكالة كريستيز
ّ
والمناسبات على اختالفها.

األمم المتحدة تشارك في الماراثون
لمناسبة الذكرى الـ 70لتأسيسها

يشارك حوالى  260موظفا ً من مختلف وكاالت األمم
المتحدة العاملة في لبنان في سباق مصرف لبنان بيروت
ماراثون  2015يوم األحد  8تشرين الثاني  2015عند
الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر األح��د المقبل،
كجزء من أنشطة منظومة األمم المتحدة إحيا ًء لعيدها
السبعين.
وسيركض موظفو األم��م المتحدة تحت شعار «األمم
المتحدة 70 :سنة من أجل لبنان» ،سباق الكيلومترات
العشر من أجل نشر الوعي حول عمل المنظومة في لبنان
خالل السنوات السبعين الماضية ،باإلضافة إلى تعزيز
قيم األمم المتحدة المتعلقة بالسالم ،وحقوق اإلنسان،
والتنمية المستدامة.
وكانت منظومة األمم المتحدة في لبنان قد أعلنت في
أيلول الماضي عقد شراكة لمدة سنة مع جمعية بيروت
ماراثون انطلقت لمناسبة الذكرى الـ 70إلنشاء المنظمة.
وتهدف ه��ذه الشراكة إل��ى التشديد على العالقة التي
تربط المنظمة بالشعب اللبناني والمجتمع المدني وإلقاء
الضوء على مساهمات لبنان في األمم المتحدة ،وإبراز
عمل المنظمة في لبنان .كما وتمثل هذه الشراكة نموذجا ً
مثاليا ً للتعاون من أجل نشر قيم السالم ،وحقوق اإلنسان،
والتنمية المستدامة.

االتحاد اللبناني يعيد ت�شكيل
لجنة المنتخبات برئا�سة قبي�سي
أعلن االتحاد اللبناني لكرة القدم ،تكليف عضو اللجنة
التنفيذية مازن قبيسي ،بإعادة تشكيل لجنة المنتخبات،
بعدما توقفت عن العمل منذ أكثر من سنة.
وقال قبيسي إنه سيعمد إلى اختيار العناصر المناسبة
للعمل في اللجنة ،بحيث تتشكل من مزيج ما بين عنصري
الشباب والخبرة ،وذلك من األسماء القادرة على تطوير
كرة القدم اللبنانية ،وتقديم اإلفادة للمنتخبات الوطنية،
من خالل آراء األعضاء المستندة إلى خبرتهم في كرة القدم
اللبنانية.
ومن بين األسماء المرشحة للعمل في اللجنة ،بعض
األكاديميين أمثال المدرب السابق عدنان الشرقي وفادي
اليماني ومازن مروة وسمير سعد وعدنان حمود.
وكان نائب رئيس االتحاد أحمد قمر الدين يترأس لجنة
المنتخبات السابقة ،التي كانت تضم الشرقي والعب
الهومنتمن الدولي السابق الجوكي والمدرب الوطني
السابق عدنان حمود.
من جهة أخ��رى ،عين اتحاد كرة القدم رؤس��اء باقي
لجانه كاآلتي :لجنة الحكام :محمود الربعة ،المسابقات:
ريمون سمعان ،الصاالت والشاطئية :سمعان الدويهي،
القدم النسائية :همبارسوم ميساكيان ،المالعب :موسى

مكي ،المالية :عصام الصايغ.
وحدد االتحاد ثمن التذاكر لمباراة لبنان والوس المقبلة
في  12تشرين الثاني الجاؤي على ملعب صيدا البلدي
كاآلتي :مدرجات الدرجة الثانية 5 :آالف ليرة ،مدرجات
الدرجة االولى 25 :ألف ليرة ،المنصة الرئيسية :مئة ألف
ليرة.
وقرر إقامة مباراة ودية مع منتخب مقدونيا في 17
تشرين الثاني الجاري في مقدونيا.
وأوق���ف الالعبين حسن علوية وستاندلي ايشاب
(الغازية) وأحمد مغربي (طرابلس) مباراة واحدة ،وغرم
ناديي النجمة والنبي شيت  500ألف ليرة لكل منهما.
وأذاع االتحاد برنامج الجولة الرابعة من الدوري:
الجمعة  6تشرين الثاني :الصفاء – النجمة (الساعة
 ،15,30ملعب صيدا).
السبت  7منه :األنصار – الغازية ( ،14,15ملعب رشيد
كرامي في طرابلس) ،شباب الساحل – السالم زغرتا
( ،14,15ملعب العهد – طريق المطار).
األح��د  :8النبي شيت  -االجتماعي ( ،14,15برج
حمود) ،طرابلس – الحكمة ( ،14,15طرابلس) ،العهد –
الراسينغ (الساعة  ،15,30صيدا).

االتحاد الفل�سطيني يناق�ش قرار الفيفا
بنقل مباراتي ال�سعودية وماليزيا
اجتمع مجلس إدارة االتحاد الفلسطيني أمس ،في مقر
االتحاد بالقدس ،برئاسة نائب رئيس االتحاد ابراهيم
أبوسليم وتداول الحضور القرار الصادر عن الفيفا والقاضي
بخوض لقائي السعودية وماليزيا خارج فلسطين بشك ٍل
استثنائي يومي  9و 12تشرين الثاني الجاري.
وترك «الفيفا» التحاد الكرة الفلسطيني تحديد ملعبي
اللقائين ،وذل��ك ضمن التصفيات اآلسيوية المزدوجة
المؤهلة لكأس العالم  2018وكأس آسيا .2019
وتوقف المجلس بروح من المسؤولية الوطنية العالية
عند األسباب التي دفعت بالفيفا كي يق ّرر نقل اللقائين خارج
فلسطين وفي مقدّمها إبالغ الحكومة الفلسطينية لمندوب
الفيفا األمني كريستيان إيمنويرا بغياب الضمانات األمنية
إلقامة المباراتين ،وذلك خالل لقاء تم مع موفد «الفيفا»
ما أثار حفيظة أعضاء مجلس االتحاد كافة الذين اعتبروا
ّ
بحق األسرة الرياضية
مجتمعين هذا الموقف ظالما ً أكان
الفلسطينية أو الملعب البيتي.
يذكر أن االتحاد الفلسطيني لكرة القدم بذل قصارى
جهوده لضمان لعب مبارياته البيتية كافة على أرض
فلسطين بما فيها لقاءا السعودية وماليزيا ،خصوصا ً أن
الفيفا قررت في وقت سابق إقامة المباراتين على أرض
فلسطين في  5و 12من الشهر الحالي.
وذلك بنا ًء على قناعتها التامة بالتزام االتحاد الفلسطيني
لكرة القدم بالنظام األساسي للفيفا وتلبيته لجميع الشروط
الخاصة بالمسابقة المذكورة ،إال أنه غير قراره بعد لقاء
ّ
مبعوثه األمني مع رئيس الوزراء د.رامي الحمدلله باعتباره
وزي��را ً للداخلية والذي سلمه تقريرا ً بعدم إمكانية تأمين

إقامة اللقائين ،ما دفع الفيفا لنقل المباراتين.
وأوضح مجلس االتحاد على أنه في حالة انعقاد مستمرة
حتى الخميس من أجل بلورة الموقف النهائي لالتحاد
بخصوص لقائي السعودية وماليزيا.
كما أوصى مجلس االتحاد بضرورة أن يستمر المنتخب
الفلسطيني األول في التحضير فنيا ً تمهيدا ً لخوض اللقائين
المنتظرين اتفاقا ً مع ق��رار «الفيفا» ،ال��ذي سبق لالتحاد
الفلسطيني أن أكد احترامه لقراراته.
وأدرج مجلس االتحاد على طاولة البحث والنقاش
ال��خ��ي��ارات كافة الممكن اتخاذها حفاظا ً على مكتسب
الملعب البيتي كونه يشكل مظهرا ً سياديا ً حقيقياً ،ال يق ّل
شأنا ً عن سائر المظاهر الوطنية التي يتشبث فيها الشعب
الفلسطيني.
وعبر مجلس االتحاد عن كامل استيائه من معالجات
اإلعالم السعودي الذي استهدف على مدار شهر كامل اتحاد
الكرة ممثالً برئيسه اللواء جبريل الرجوب ،وأكد األعضاء
أن مثل هذه المعالجات اإلعالمية ال يمكن أن تخدم العالقة
الوثيقة التي تربط بين أبناء الشعبين الشقيقين الفلسطيني
والسعودي المتجذرة منذ عشرات السنين.
في المقابل ثمن أعضاء مجلس االتحاد التزام اإلعالم
الفلسطيني بانتصاره للشق المهني وعدم التعرض وعدم
التطاول على اتحاد الكرة السعودي بكل أعضائه ورموزه،
مؤكدا ً انتصاره للمهنية ورفضه شخصنة األمور تحت أي
ظرف كان.

�سواريز على بعد خطوة من دخول تاريخ بر�شلونة

نشرت صحيفة «ميرور» اإلنكليزية تقريرا ً
مطوال ً يبرز تصميمات رائعة عدة لمالعب كرة
ق��دم ،لم تظهر إل��ى النور بسبب عوامل عدة
أبرزها رفض حكومات الدول لهذه المشاريع،
وأخرى ألسباب اقتصادية وبيئية.
وقالت الصحيفة في تقريرها إن عملية
بناء ملعب كرة القدم ،ليست سهلة ،فهي مثل
الكابوس ،ألنها تستغرق وقتا ً طويالً للغاية
من الخبراء والمتخصصين من أج��ل إع��داد
تصميم رائ��ع من حيث الشكل والتسهيالت،
إضاف ًة إل��ى أشهر وسنوات من أج��ل اكتمال
عمليات البناء.

وأض��اف أن هناك تصميمات رائعة عدة
لمالعب لم ت َر النور ،ففي  2007قدم مالك نادي
ليفربول السابقين جورج جيليت وتوم هيكس
مشروعا ً لبناء ملعب جديد سعته  60ألف
متفرج بجوار المعقل الحالي للفريق (آنفيلد
رود) ،إال أن المشروع تعطل بعد اجتماع بين
الشركة الهندسية والمجلس المحلي للمدينة،
لتتحول الفكرة إلى تطوير مدرجات آنفيلد
لتتسع إلى  59ألف متفرج بتكلفة  150مليون
إسترليني.
وفي  ،2006أحبطت الحكومة اإلنكليزية
مشروعا ً مماثالً لنادي إيفرتون الذي حاول

بناء ملعب جديد ب��دال ً من اس��ت��اده الحالي
جوديسون ب��ارك من خ�لال شراكة مع أحد
أصحاب المحال التجارية المشهورة ،والذي
ك��ان ضمن مستشاري ال��ن��ادي ،كما تعثرت
محاولة لبناء ملعبين ملتصقين ببعض
لقطبي الميرسيسايد في عام .2010
كما وقفت ال��ق��رارات الحكومية الروتينة
لإلنكليز حائط ص��د أم��ام مشاريع مالعب
خ��راف��ي��ة أخ���رى ألن��دي��ة ب��ري��س��ت��ول سيتي
وب��ورت��س��م��وث وت��وت��ن��ه��ام ب��داع��ي أس��ب��اب
بيئية وتخصيص مساحات خ��ض��راء ب��دال ً
من المالعب ،إضافة إلى تعطل مشروع بناء

ملعب جديد لتشيلسي عام  2012ألسباب
اقتصادية.
وسعى ن��ادي برشلونة اإلسباني لبناء
ملعب ضخم يتسع  150ألف متفرج خارج
خليج مدينة كتالونيا على أن يكون مربوطا ً
بجسر يصل بالجماهير لالستاد وسط البحر،
كما تعثرت محاوالت ناديي آيك أثينا اليوناني
والتسيو اإليطالي لبناء مالعب جديدة بسبب
األزمة االقتصادية.
أم��ا ن��ادي دينامو زغ��رب ال��ك��روات��ي فقدم
تصميما ً مثيرا ً لملعب كرة قدم على شكل فوهة
بركان ،إال أن هذا المشروع أيضا ً لم ي َر النور.

ي���س���ع���ى ن�������ادي ب��رش��ل��ون��ة
اإلس��ب��ان��ي ،بطل ثالثية الموسم
الماضي ،لمحاولة الحسم المبكر
ألول المقاعد المؤهلة لدور الـ16
ع���ن ال��م��ج��م��وع��ة ال��خ��ام��س��ة من
دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم،
عندما يستقبل على أرض��ه وبين
جماهيره ،فريق باتي بوريسوف
ال��ب��ي�لاروس��ي ،ض��م��ن منافسات
الجولة الرابعة من دور المجموعات
للبطولة األعرق األربعاء.
وس���ت���ك���ون م�����ب�����اراة ب��ات��ي
بوريسوف فرصة كبيرة للنجم
األورغ���وي���ان���ي ل��وي��س س��واري��ز،
مهاجم فريق برشلونة ،لتعزيز
أرقامه الشخصية التهديفية مع
الفريق الكتالوني ،وتخطي كبار
األساطير التي تألقت ضمن أسوار
الكامب نو ،حيث لعب سواريز 58
مباراة وسجل خاللها  36هدفاً.
وب��ه��ذا ال��ع��دد م��ن األه���داف فإن
س��واري��ز ع��ل��ى ب��ع��د ه��دف��ي��ن فقط
لمعادلة رقم األسطورة األرجنتينية

مارادونا عندما كان العبا ً لفريق
برشلونة ،حيث لعب  58مباراة
سجل خاللها  38هدفاً ،وعلى بعد
 3أهداف لمعادلة رقم البرازيلي
روماريو ،وال��ذي لعب  66مباراة
بقميص البلوغرانا سجل خاللها
 39هدفاً.
يذكر أن األوروغوياني يتقاسم

المركز الثاني ف��ي قائمة هدافي
الدوري اإلسباني ،برصيد  8أهداف
رف��ق��ة ك��ل م��ن نجم ري���ال م��دري��د،
البرتغالي كريستيانو رونالدو،
واإلسباني ايمانويل اغيريتشي
مهاجم ريال سوسيداد ،ويمتلك في
رصيده هدفين من أصل  5سجلها
برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

