ريا�ضة

السنة السابعة  /اخلميس  17 /كانون األول  / 2015العــدد 1960
Seventh year / Thursday / 17 December 2015 / Issue No. 1960

مجد وت�أ ّل ٌق و� ٌ
النجوم بالأرقامٌ ...
أهداف غزيرة
ن��س��ت��ع��رض ف���ي ال��ج��ول��ة اإلح��ص��ائ��ي��ة
األسبوعية قدرات خافيير هيرنانديز وليونيل
ميسي التهديفية ورقما بيتر تشيك وباريس
سان جيرمان القياسيين ،باإلضافة إلى ملحمة
الصمود الرائعة في نيوزيلندا.
 169هو عدد المباريات التي خاضها بيتر
تشيك ضمن ال��دوري اإلنكليزي من دون أن
تتلقى شباكه أي أهداف ،ليُعادل بذلك الرقم
القياسي الذي كان بحوزة ديفيد جيمس .وقد
بلغ هذا اإلنجاز ،الذي حققه خالل المواجهة
التي انتصر فيها فريقه آرسنال أمام مضيفه
أستون فيال ( ،)0-2بعد أن خاض  349مباراة
–  223مباراة أقل مما احتاجه جيمس لتحطيم
الرقم القياسي .وبدوره ي ّتجه مسعود أوزيل
لتحقيق رقمه القياسي األول ضمن ال��دوري
الممتاز ،علما ً أنه كان وراء ثالث عشرة تمريرة
حاسمة في المباريات الخمس عشرة التي
خاضها إلى حدود األن .ويُع ّد هذا العدد ضعف
األه���داف التي ساهم ف��ي صنعها منافسيه
األولين جيرارد دولوفو ،العب إيفرتون وجناح
ليستر سيتي ري��اض محرز (سبع تمريرات
لك ّل منهما) .ويكون الالعب األلماني قد عادل
رقم أسطورة المدفعجية دينيس بيركامب،
الذي حقق نفس الرقم خالل موسم واحد فقط.
ويحتاج وسط الميدان ذو األص��ول التركية
إلى سبع تمريرات خالل المباريات اإلثنتين
والعشرين المتبقية من أج��ل معادلة الرقم
القياسي ل��ل��دوري ( )22ال��ذي حققه تييري
هينري خ�لال موسم  .2003-2002ولعل
المستفيد األكبر من استمرار تألق أوزي��ل هو
سجل خمسة أهداف خالل
أوليفييه جيرو الذي ّ
مشاركاته الثالث األخيرة ليصبح سابع العب
ضمن صفوف آرس��ن��ال وث��ال��ث فرنسي بعد
ُسجل  50هدفا ً في
هنري وروبيرت بيريس ي ّ
الدوري الممتاز اإلنكليزي.
 50هدفا ً خالل سنة واحدة هو اإلنجاز الذي
عادله ليونيل ميسي أو ت��ج��اوزه في خمس
مناسبات مختلفة؛ فبعد وصوله لهذا العدد من
األهداف في  2015أمام ديبورتيفو الكورونيا
يوم السبت الماضي ،واص��ل نجم برشلونة
وتيرته التهديفية التي حققها سنوات 2010
( )60و )59( 2011و .)58( 2014ويُع ّد
ميسي الالعب الثاني في أوروب��ا ال��ذي حقق
هذا اإلنجاز خالل العام الجاري بعد المرشح
اآلخر لجائزة كرة  FIFAالذهبية ،كريستيانو
رونالدو ( .)53وقد تأ ّتى له ذلك بفضل الهدف
سجله من ركلة ح ّرة؛ وهو أول هدف لالعب
الذي ّ
األرجنتيني من ركلة حرة بملعب كامب نو منذ
فترة فاقت السنة .ورغم مساعدته لبرشلونة

في تحقيق تقدّم بهدفين نظيفين ،إال أن ذلك لم
يكن كافيا ً النتزاع الفوز أمام الكورونيا الذي
روح قتالي ٍة كبير ٍة وعاد في النتيجة
أبان عن
ٍ
في معقل النادي الكاتالوني للمرة الثانية هذا
الموسم .ويع ّد بذلك ديبورتيفو الفريق الوحيد
التي حقق هذا اإلنجاز .وساهم لوكاس بيريز
في انتفاضة الكتيبة الزرقاء ليصبح الالعب
الخامس واألسباني األول الذي يسجل لصالج
ديبورتيفو خ�لال س��ت ج��والت متتالية من
الدوري .وبهذا اإلنجاز عادل ما قام به الرباعي
البارز بيبيتو وريفالدو وروي ماكاي ووالتر
باندياني.
 27مباراة في ال��دوري من دون هزيمة هو
السجل الباهر الذي م ّكن باريس سان جيرمان
من معادلة رقمه القياسي الذي دام  22سنة.
وإذا تفادى النادي الباريسي الهزيمة على
ملعب كاين السبت القادم سي ّ
ُحطم هذا الرقم
الذي حققه أمثال جورج وياه ودافيد جينوال
خ�لال موسم  .1994-1993وواص��ل أبناء
ل��وران بالن تألقهم يوم األح��د الماضي بفوز
صريح على حساب ليون ( )1-5في مباراة
سجل خاللها زالت��ان إبراهيموفيتش ثنائي ًة.
ويبدو أن الالعب السويدي قد عاد إلى مستواه
المعهود ،علما ً أن��ه ه � ّز الشباك تسع مرات
متتالية داخل الميدان ضمن الدوري ألول مرة
في مساره الحافل ليرتقي إلى مكان اعتاد عليه

على رأس قائمة الهدافين .ويبدو أن اإلنجاز
األكبر بالنسبة لزالتان وباريس سان جيرمان
هو ابتعادهما في ص��دارة ال��دوري الفرنسي
الممتاز بفارق  17نقطة ،وهو امتياز يضمن
لهما اللقب الرابع على التوالي.
 13دقيقة هي المدة الزمنية التي احتاجها
خافيير هيرنانديز يوم السبت الماضي من
أجل تسجيل أسرع ثالثية في األسبوع .وهي
العب
أيضا ً الثالثية األس��رع التي يُسجلها
ٌ
مكسيكي في أحد الدوريات الخمسة األولى على
ّ
الصعيد األوروب��ي .وبتحقيق هذا الرقم يكون
تشيشاريتو ،الذي يُواصل تألقه الالفت ،قد
تجاوز إنجاز األسطورة هيوجو سانشيز (15
دقيقة) .وقد ه ّز هداف باير ليفركوزن للمرة
الخامس عشرة خالل مبارياته اإلحدى عشرة
األخيرة في جميع المسابقات؛ كما سطع نجمه
بشكل رائ��ع في المباراة التي جمعت فريقه
مع بوروسيا مونشنجالدباخ ( .)0-5ورغم
قدرته التهديفية الغزيرة ه��ذا الالعب يظل
بعيدا ً عن سباق الهدافين في الدوري األلماني
الممتاز الذي يقوده الماهران بيير أوباميانغ
وروب��رت ليفاندوفسكي .ويواصل أوباميانغ
تصدره للقائمة برصيد  18هدفا ً سجلها في
المباريات الست عشرة التي خاضها إلى
حدود اآلن .وبذلك أصبح الالعب الخامس في
تاريخ الدوري الذي يصل هذا الرقم في مرحلة

مدرب لبنان يفتح الباب
�أمام الواعدين لالن�ضمام �إلى المنتخب

مبكرة من المسابقة .وعلى بعد هدفين يتمركز
ليفاندوفسكي ف��ي المرتبة الثانية ،حيث
سجل هدفه الـ 106ضمن ال��دوري األلماني
نهاية األسبوع الماضي ،لينضم إلى ستيفان
شابويزا وأيلتون كأفضل هدافين أجانب في
تاريخ الدوري األلماني الممتاز.
 10أه��داف هي الحصيلة التي تقاسمها
ويلينجتون فينيكس وهوكس باي يونايتد
خالل مباراة الدوري الممتاز األسبوع الماضي.
وشهدت هذه المواجهة أكبر عدد من األهداف
ف��ي المسابقة الوطنية .ورغ��م ذل��ك ال يشي
عدد األهداف سوى بجزء صغير من الحكاية
بأكملها؛ فقد شهد اللقاء ع��ودة قوية لفريق
هوكس باي ليحقق التعادل ( )5-5بعد أن
ك��ان منهزما ً برباعية نظيفة خ�لال الشوط
األول وكان يتجه نحو هزيمة حتمية وقاسية؛
فبعد دقيقتين م��ن ب��داي��ة الجولة الثانية،
سجل هدفين .ورغ��م تلقيه هدفا ً خامسا ً إال
أن هذا الفريق ،الذي لم يمن بأي هزيمة هذا
الموسم ،لم يستسلم واستمر في المقاومة إلى
أن عادل الكفة عن طريق سام مايسن-سميث
بعد الدقيقة الثانية والتسعين .وساعد هذا
التعادل أبناء بريت إنجيل على اإلرتقاء إلى
صدارة الدوري النيوزيلندي الممتاز على بعد
نقطة وحيدة من أوك�لان��د سيتي ال��ذي لعب
مباراة أكثر.

ف�ضائح الفيفا
بالتيني �سيقاطع
جل�سة اال�ستماع �إليه
كشف محامو رئيس االت��ح��اد األوروب���ي (يويفا) الموقوف
الفرنسي ميشال بالتيني أن موكلهم قرر مقاطعة جلسة االستماع
إليه من قبل غرفة الحكم التابعة للجنة األخالق في االتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا) المقررة يوم غ ٍد الجمعة ،منذ «أن أعلن متحدث
باسم األخير صدور الحكم عبر الصحف متجاهالً فرضية البراءة»
في بيان حصلت عليه وكالة فرانس برس األربعاء.
وكانت لجنة األخالق المستقلة أوقفت بالتيني في  7تشرين
األ ّول الماضي عن ممارسة جميع األنشطة الكروية لمدة 90
يوما ً (حتى  5كانون الثاني  )2016بسبب «دفع غير شرعي»
من جوزيف بالتر رئيس الفيفا المستقيل والموقوف بدوره إلى
بالتيني ع��ام  2011يصل إل��ى مليوني دوالر عن عمل ق��ام به
الفرنسي لمصلحة الفيفا بين  1999و.2002
يذكر أنه سيتم االستماع إلى بالتر في القضية ذاتها اليوم.

رئي�س «كونميبول» ّ
يتقدم
با�ستئناف �ضد قرار اتهامه
تقدّم الباراغواياني خوان أنخيل نابوت نائب رئيس االتحاد
الدولي لكرة القدم «فيفا» والمعاقب باإليقاف باستئناف أمام
محكمة مدينة نيويورك األميركية ضد اتهامات الفساد التي
وجهت إليه ،حسب ما أفاد محاميه.
ّ
وقام نابوت باالستئناف ضد قرار اتهامه بعد تسليمه مباشرة
للسلطات األميركية من قبل نظيرتها السويسرية الثالثاء.
يذكر أنّ محكمة بروكلين الفيدرالية قررت من أول جلسة إطالق
س��راح نابوت مقابل كفالة بلغت  20مليون دوالر ،كما قررت
وضعه تحت المراقبة.
واستأنف أيضا ً الرئيس السابق التحاد هندوراس لكرة القدم
رافايل كايخاس ضد قرار اتهامه باالبتزاز واالحتيال فيما يتعلق
ببيع الحقوق التجارية للبث التلفزيوني لبعض بطوالت كرة
القدم في أميركا الالتينية.
ووافق نابوت على تسليمه للواليات المتحدة األميركية بعد أن
ألقي القبض عليه في سويسرا في  3كانون األول الجاري أثناء
حضوره الجتماعات اللجنة التنفيذية للفيفا.
وشغل نابوت منصب رئيس اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم
«كونميبول» حتى تاريخ اعتقاله.
وعاقب الفيفا كل من نابوت ونظيره ألفريدو هيويت رئيس
اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»
وال����ذي أل��ق��ي ال��ق��ب��ض عليه أي��ض �ا ً ف��ي ال��ث��ال��ث م��ن ال��ج��اري

باإليقاف لمدة  90يوماً.
ورف��ض هيويت تسليمه للسلطات القضائية في الواليات
المتحدة األميركية للتحقيق معه.
ويأتي كل من كايخاس وهيويت ونابوت على رأس قائمة
مكونة من  16شخصا ً طالبت السلطات األميركية بالتحقيق
معهم فيما يتعلق بفضيحة الفساد التي ضربت الفيفا وكرة القدم
العالمية في األشهر األخيرة.
وألقي القبض على  7من قيادات الفيفا في أيار الماضي بمدينة
زيورخ السويسرية من بينهم إدواردو لي الرئيس السابق التحاد
الكرة الكوستاريكي الذي قرر التراجع عن االستئناف ضد قرار
تسليمه ألميركا.
باإلضافة إلى ذلك ،وافقت محكمة االستئناف في باراغواي
أيضا ً على تسليم نيكوالس ليوز الرئيس األسبق لكونميبول
للسلطات األميركية ،وهو ال��ذي كان يخضع لإلقامة الجبرية
في منزله بمسقط رأسه في باراغواي بعد أن وجهت السلطات
األميركية بعض االتهامات إليه في أيار الماضي.

قيادات كرة القدم في البيرو
تحت التحقيق
يبدو أنّ اعتقال مانويل بورغا قد فتح المجال أمام النيابة
العامة في بيرو للقيام بعاصفة من التحقيقات مع عدد كبير من
مسؤولي اللعبة في البالد.
كشفت بعض وسائل اإلعالم في بيرو أنّ النيابة العامة هناك
تجري تحقيقات مع بعض القيادات داخل االتحاد البيروفي لكرة
القدم من بينهم رئيس االتحاد إدوين أوبيدو بسبب االشتباه في
وجود عالقة غير قانونية تجمعهم مع الرئيس السابق لالتحاد
مانويل بورغا المحبوس في العاصمة ليما بانتظار تسليمه
للواليات المتحدة األميركية.
وأف��ادت صحيفة «ال ريبوبليكا» البيروفية أنّ نيابة غسيل
األموال أصدرت بيانا ً أكدت من خالله أنّ التحقيقات تجرى مع
 66من قيادات كرة القدم في البالد من مختلف القطاعات مثل
مسؤولين عن منافسات الهواة ولجنة الحكام وروابط الدوريات
المختلفة التي أصبحت حساباتها البنكية ودخولها النقدية
ومصروفاتها محل اشتباه وتساؤل.
وقالت الصحيفة« :القيادات الرياضية أنفقت أم��واال ً وقامت
بشراء أثاث وسيارات ودفعت تكاليف رحالت خارجية تعدّت
قيمتها الدخول النقدية التي تنجم عن نشاطاتها المعروفة».
ويأتي إدوين أوبيدو رئيس االتحاد البيروفي لكرة القدم على
رأس المتورطين في هذه المخالفات باإلضافة إلى ريتشار أكونيا
النائب البرلماني ورئيس نادي سيزار بايخو وماريا إلينا أتشا
زوجة بورغا الرئيس السابق لالتحاد.

ويعتبر بورغا ،الذي يعمل محامياً ،ويبلغ من العمر  58سنة،
أحد المطلوبين من السلطات القضائية في الواليات المتحدة
األميركية للتحقيق معه في وقائع الفساد التي شابت أعمال
اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» ،حيث يحتجز منذ
األسبوع الماضي في أحد سجون مدينة ليما البيروفية انتظارا ً
لتسليمه ألميركا.
ويخضع بورغا للتحقيقات منذ كانون الثاني الماضي فيما
يتعلق بارتكابه جرائم غسيل أم��وال ،بيد أنه لم يتم الوصول
لدالئل كافية حتى اآلن إلدانته.
وترأس بورغا اتحاد بيرو لكرة القدم في الفترة ما بين عامي
 2002وكانون األول  2014عندما خسر االنتخابات بسبب
الضغط الشعبي ،حيث يعتبر ،طبقا ً الستطالعات الرأي ،واحدا ً
من أسوأ الشخصيات سمعة في البالد.

رموز البرازيل ين�ضمون
�إلى حملة الإطاحة باتحاد الكرة
ّ
المحك بعد تزايد
بات مستقبل االتحاد البرازيلي لكرة القدم على
المطالبات بح ّل مجلس اإلدارة برئاسة ماركو بولو دل نيرو.
انضم الالعب السابق بيليه الملقب بـ»الملك» وبعض رموز
الرياضة البرازيلية مثل تيتي وزيكو وروجيريو سيني ،باإلضافة
إلى الموسيقي شيكو بواركي إلى المطالبات التي تدعو رئيس
اتحاد الكرة في البرازيل ماركو بولو دل نيرو إلى االستقالة من
منصبه بعد أن أصبح متهما ً في قضايا فساد.
وقال الموقعون على الوثيقة المسماة «مطالبة باتحاد جديد
لكرة القدم البرازيلية»« :نطالب باالستقالة النهائية لماركو
بولو دل نيرو ومجلس إدارات��ه ثم الدعوة إلى انتخابات حرة
وديمقراطية لقيادة جديدة التحاد الكرة البرازيلي».
وطالبت المجموعة المذكورة أن تقام االنتخابات المقبلة
لالتحاد البرازيلي لكرة القدم دون النظر إلى بند «المعوقات» كما
أسموه وهو البند الذي يمنع ظهور مناصب مستقلة عن النظام
المعمول به حاليا ً والذي يتطلب ثمانية توقيعات من االتحادات
الداخلية وخمسة آخرين من األندية لكي يكتسب األشخاص صفة
المرشح.
ويحظى هذا المطلب بتأييد المئات من مختلف المجاالت في
البرازيل مثل السينمائيين ومذيعي التلفزيون ونقاد رياضيين
معروفين .ويشرف على تنظيم فعاليات التحرك ضد االتحاد
البرازيلي الحالي ،نادي الفطرة السليمة لكرة القدم وهي جمعية
أسسها بعض الالعبين تدعو إلى تغيير بعض القواعد التي
تتحكم في الكرة البرازيلية والتي تعتبر قديمة وبالية ،باإلضافة
إلى مطالبته بتوسيع دائرة مشاركة الالعبين في صياغة سياسة
اللعبة الشعبية األولى في البالد.

بر�شلونة يبد�أ رحلة اللقب الثالث �أمام الطموح غوانغجو
ينطلق برشلونة اإلسباني بطل أوروب��ا في
رحلة البحث عن لقبه الثالث في بطولة العالم
لألندية في كرة القدم المقامة حاليا ً في اليابان
عندما يواجه غوانغجو إيفرغراندي الصيني
بطل آسيا اليوم الخميس في نصف النهائي.
فبعد خسارته لقب  2006أمام إنترناسيونال
البرازيلي 1-صفر ،أحرز البرسا لقبي 2009
على حساب إستوديانتيس األرجنتيني 1-2
في أب��و ظبي و 2011على حساب سانتوس
البرازيلي 4-صفر في يوكوهاما.
ويتساوى برشلونة في ع��دد م��رات إح��راز
اللقب مع كورنثيانز البرازيلي المت ّوج في 2000
و 2012في النسخة الجديدة للبطولة التي
انطلقت عام  ،2000علما ً بأن البطولة بنظامها
القديم كأس إنتركونتيننتال كانت تجمع بين
بطلي القارتين األوروبية واألميركية الجنوبية.
وهذه المباراة األولى لبرشلونة على اعتبار
أن نظام البطولة ينص على أن بطلي أميركا
الجنوبية وأوروب���ا يستهالن مشوارهما في
العرس العالمي من دور األربعة.

وب��ح��ال تخطيه عقبة غوانغجو سيلتقي
برشلونة في النهائي مع الفائز من مواجهة ريفر
باليت األرجنتيني بطل أميركا الجنوبية وسان
فريتشي هيروشيما بطل اليابان.
وتعملق الثالثي ميسي -لويس سواريز-
نيمار وسجلوا  127هدفا ً لبرشلونة في ،2015
أي أكثر من ريال مدريد بكامله ،علما ً بأن نيمار
ّ
الشك حول مشاركته في اليابان بسبب
يحوم
إصابة عضلية في فخذه.
واستقبل العبو الفريق الكتالوني استقبال
األبطال في يوكوهاما ثم خاض أولى حصصه
التدريبية بغياب مهاجمه المتألق نيمار.
صحيح أن برشلونة تعادل في آخر ثالث
مباريات ،اثنتان في ال��دوري وثالثة ضد باير
ليفركوزن األلماني في دوري أبطال أوروب��ا،
إال أنه يتصدّر ال��دوري المحلي بالتساوي مع
أتلتيكو مدريد وبفارق خمس نقاط عن غريمه
ريال مدريد ،كما تصدّر مجموعته في البطولة
القارية حيث سيالقي في دور الـ 16آرسنال
اإلنكليزي في مواجهة مرتقبة.

وق����ال الع���ب وس���ط ب��رش��ل��ون��ة سيرجيو
بوسكيتس« :لقد أثبت غواغجو أن��ه فريق
قوي .نعرف أنهم يملكون خليطا ً من الالعبين
المحترمين ،بينهم بعض البرازيليين ،لن
نستسهل المباراة .آمل أن نفرض مستوانا ألننا
في اليابان من أجل أحراز لقب جديد».
وعلّق بوسكيتس على اجتياز فريقه مسافة
 10700كلم من إسبانيا إلى شرق آسياً« :األهم
هو تخطي اضطراب الرحالت الجوية الطويلة
والتأكد من الجهوزية للقاء».
في المقابل ،يحمل غوانغجو نكهة برازيلية
مع مدربه لويز فيليبي سكوالري المت ّوج بلقب
مونديال  2002قبل خيبة  2014على أرضه،
باإلضافة إلى المهاجم المخضرم روبينيو العب
ري��ال مدريد وميالن اإليطالي السابق والعب
الوسط باولينيو.
ونجح بطل آسيا بتحقيق بداية طيبة إثر
تخطيه كلوب أميركا المكسيكي  1-2األحد،
عندما قلب تأخره بهدف إلى فوز في آخر 10
دقائق عن طريق جنغ لونغ وباولينيو في

15

الوقت القاتل.

ريفر باليت يتر ّقب كبير أوروبا

بعسر شديد ..تم ّكن ريفر باليت من تجاوز
أهل الدار وبلوغ نهائي الـ»موندياليتو» ،منتظرا ً
بروز طيف برشلونة.
بلغ ريفر باليت األرجنتيني بطل أميركا
الجنوبية نهائي بطولة العالم لألندية في كرة
القدم المقامة حاليا ً في اليابان بفوزه على سان
فريتشي هيروشيما الياباني  0-1األربعاء في
أوساكا.
سجل لوكاس أالريو هدف
على ملعب ناغايّ ،
الفوز في الدقيقة .72
وسيضرب ريفرباليت موعدا ً في النهائي
مع الفائز من مواجهة برشلونة اإلسباني بطل
أوروب��ا وغوانغجو إيفرغراندي الصيني بطل
آسيا اليوم الخميس.
جدير ب��اإلش��ارة إل��ى أنّ أميركا المكسيكي
احت ّل المركز الخامس بعد فوزه على مازيمبي
الكونغولي .1-2

أنهى منتخب لبنان لكرة القدم عام  2015بفوزين
رسمي وودي حققهما الشهر الماضي ،األول على الوس
بسبعة أهداف من دون ر ّد في إطار التصفيات المزدوجة
لكأسي العالم  2018وآسيا  ،2019والثاني على مقدونيا
ٍ
بهدف نظيف.
على أرضها في العاصمة سكوبيي
ان��ت��ص��اران يعتبرهما ال��م��دي��ر ال��ف��ن��ي للمنتخب،
المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش ،مهمين كونهما ع ّززا
ثقة الالعبين بأنفسهم وأظهرا أن الفريق يتط ّور تدريجيا ً
ولو بخطوات بطيئة ،ألن «البناء السليم يتطلّب وقتا ً
وجهداً» على ح ّد تعبيره.
وقبل مغادرته لبنان لتمضية عطلة نهاية العام
وإلقائه محاضرات في دورة إعداد مدربين من المستوى
األول ّ
ينظمها االتحاد األوروبي لكرة القدم لبلدان منطقة
البلقان في بودغوريتسا ،عاصمة مونتينيجرو ،أك ّد
رادولوفيتش أن عملية اإلح�لال والتبديل في صفوف
المنتخب ستستمر.
وق��ال« :سنمنح فرصا ً لالعبين أثبتوا وجودهم في
الدوري المحلي ،الذي نتابع كجهاز فني مبارياته ونق ّوم
أداءهم .وسيخضع هؤالء الختبارات على مدى ثالثة أيام
خالل الشهر المقبل» ،مشددا ً على أن الباب مفتوح أمام أي
العب يفرض نفسه ويتم ّتع بحسن التص ّرف واالنضباط
داخل الملعب وخارجه ،فأي عضو في المنتخب يجب أن
يكون قدوة ألنه يمثل بلده قبل أي شيء آخر.
وأعلن رادولوفيتش السعي لخوض المنتخب لقاء

دول��ي في شباط المقبل في إط��ار التحضير للمباراتين
أمام كوريا الجنوبية وميانمار ،المقررتين في آذار المقبل
ضمن التصفيات المزدوجة ،الفتا ً إلى أن اإلع��داد لهذين
االستحقاقين انطلق عمليا ً بالمباراة أمام مقدونيا ،التي
شهدت نجاح عدد من الالعبين في إثبات وجودهم أمثال
نور منصور وأحمد جلول وغازي حنينه ،فضالً عن بروز
اآلخ��ري��ن ومقارعتهم للمنتخب المقدوني على أرضه
والتف ّوق عليه.
وذ ّك��ر رادولوفيتش بأنه يتابع ع��ددا ً من الالعبين
اللبنانيين الصاعدين في أندية أوروبية ويتواصل معهم
كباسل ج��رادي (سترومسغودست النروجي) وهالل
الحلوة (ف أف أل فولفسبورغ األلماني) ،اللذين حالت
اإلصابة دون إلتحاقهما بصفوف المنتخب أمام الوس
ومقدونيا ،ويعدان مكسبا ً جيداً ،إضافة إلى أمين يونس
في أياكس أمستردام ،وكشف أنه قريبا ً سيشاهده ميدانيا ً
ليعاين مهاراته وقدراته الفنية.
وأوضح رادولوفيتش أن الكلمة الفصل في إختيار أي
الع��ب ،محلي أو خارجي ،ستكون من خالل تأقلمه مع
برنامج التدريب واإلختبارات ،علما ً أن إنتقاء عناصر جدد
من ال��دوري المحلي مربوط بثبات أدائهم خالل مراحله
وليس وليد ب��روز آني فقط ،آخ��ذا ً في االعتبار أن سوء
أرضية المالعب ال تعكس الصورة الجلية لألداء والجهد
الذي يبذله الالعبون ،مع ّوال ً أيضا ً على المخضرمين في
هذه المرحلة ونقلهم الخبرة الكافية لزمالئهم الواعدين.

تحديد موعد قمة الدوري اللبناني
بين ال�صفاء وال�ساحل
عين االتحاد اللبناني لكرة القدم،
السبت المقبل ،موعدا ً لمباراة القمة
المرتقبة ب��ي��ن ال��ص��ف��اء المتصدر
ووص��ي��ف��ه ش��ب��اب ال��س��اح��ل ،ضمن
الجولة التاسعة من ال��دوري ،على
أن تقام في صيدا ،الساعة 15,30
بتوقيت بيروت.
ويأمل الصفاء الطامح إلى اللقب
ال��ث��ال��ث ف��ي ت��اري��خ��ه ،االح��ت��ف��اظ
ب��ال��ص��دارة ،وه���و يملك  18نقطة
في المركز األول ،فيما يأمل شباب
الساحل الوصيف بفارق نقطة الى
اع��ت�لاء ال��ص��دارة للمرة األول���ى في
تاريخه ،وهذا لن يكون إال بإسقاط
ال��ص��ف��اء ل��ل��م��رة األول�����ى م��ن��ذ ب��دء
المسابقة.
وضمن مباريات الجولة التاسعة،
يواجه العهد الثالث وحامل اللقب
الحكمة ما قبل األخير ،السبت أيضا ً
على ملعب برج حمود ،وعينه على
الصدارة ،في حال انتهت قمة الصفاء
مع الساحل بالتعادل ،إذ سيتصدر
العهد الترتيب للمرة األول���ى هذا
الموسم ،بفارق األهداف عن الصفاء.
ويستضيف السبت أيضا ً الشباب
الغازية فريق النجمة على ملعب
كفرجوز ،فيما يستقبل السالم زغرتا
ج����اره ط��راب��ل��س ع��ل��ى ملعبه في
المرداشية.
وي��ل��ع��ب األح����د االج��ت��م��اع��ي مع
األن��ص��ار ف��ي طرابلس ،والراسينغ
مع «النبي شيت» على ملعب بيروت
البلدي.

من جهة ثانية ،قرر االتحاد توقيف
حارس الحكمة نزيه طي  6مباريات،
العتدائه على العبي السالم زغرتا.
ومساء الثالثاء ،نشر نادي النبي
شيت بيانا ً على موقعه للتواصل
االجتماعي (فيسبوك) أب��دى فيه
رف��ض��ه ل��ل��ق��رارات االت��ح��ادي��ة ،وفي
خطوة غريبة قرر النادي عدم تنفيذ
هذه القرارات!
وجاء في بيان النبي شيت« :بعد
االطالع على قرارات االتحاد اللبناني
لكرة القدم الواردة في التعميم األخير
بتاريخ  15كانون األول عقدت إدارة
ن��ادي النبي شيت اجتماعا ً طارئا ً
وخرجت بالبيان التالي ،وهي تضع
البيان بين يدي الرأي العام واإلعالم
الرياضي:
أوالً :تو ّد إدارة النادي أن توضح
أن��ه��ا ف��وج��ئ��ت ب��ع��دم ح��ض��ور ق��وى
أمنية قبل وخالل وبعد المباراة مع
ن��ادي النجمة الشقيق على الرغم
من الحضور الجماهيري الكبير من
الطرفين م��ع م��ا ق��د يسبب ذل��ك من
أح��داث شغب ال يمكن ألحد ضبطها
وهذا ما حصل تماما ً في المباراة فقد
تبادل الجمهوران تراشق القناني
وق���ام ال��ب��ع��ض ب��رم��ي المفرقعات
النارية على أرض الملعب.
وتضع إدارة النادي هذا التقصير
ب��رس��م ات��ح��اد اللعبة م��ع عالمات
استفهام كبيرة حول دوره في تنظيم
مباريات من هذا المستوى و قدرته
على ذلك.

ث��ان��ي �اً :بعد األح����داث المؤسفة
بالتنصل
التي حصلت ،قام االتحاد
ّ
من مسؤوليته عن التقصير وح ّمل
مسؤولية أمن الملعب لنادي النبي
شيت ،فغ ّرمه بمبلغ مليون ليرة
وح��رم��ه إق��ام��ة م��ب��اراة على أرض��ه
باإلضافة إلى عقوبة مبهمة األسباب
بحق المدرب يوسف بعلبكي!؟
ثالثاً :كالعادة وكما في المباريات
ال��س��اب��ق��ة ،تفنن ال��ح��ك��ام بارتكاب
سلسلة م��ن األخ��ط��اء التحكيمية
بحق النادي والتي كانت مؤثرة في
مجريات المباراة (أبرزها احتساب
تسللين وهميين على النبي شيت
واحتساب خطأ غير موجود تسبب
بالهدف الثالث للنجمة ،باإلضافة
إلى حرمان النادي من ضربة جزاء
محقة في الشوط األول .وأم��ام هذا
التكرار لألخطاء التحكيمية وطريقة
الالمباالة من المعنيين في االتحاد،
أصبح م��ن منطق األم��ور أن يعتبر
النادي ما يحصل معه على أنه ظلم
مقصود ومدبر وليس بالصدفة!
رابعاً :بنا ًء على كل ما ورد وأمام
حالة عدم تكافؤ ما يبذله المعنيين
في النادي من تضحيات مع ما يقابل
ذلك من استهتار وال مباالة من قبل
من يدير اللعبة ،قررت إدارة النادي
عدم تنفيذ أي من العقوبات الظالمة
المفروضة عليها حتى لو كلّف األمر
أقصى العقوبات!

اختتام دورة جامعة القدي�س يو�سف في القو�س والن�شاب
وتامر ي�س ّلم الفائزين الك�ؤو�س والميداليات

تامر متوسطا ً الفائزين في الدورة
أق���ام ن���ادي ال��م��ون الس���ال في
عين س��ع��ادة األس��ب��وع المنصرم
المرحلة الثانية والنهائية من دورة
جامعة القديس يوسف في القوس
والنشاب.
ج���رت ال��رم��اي��ة ع��ل��ى م��س��اف��ة
عشرة أمتار وبمشاركة العبين من
ط�لاب السنتين الثالثة والرابعة
م��ن كليات الهندسة واالت��ص��االت

والعلوم الطبية.
وقد جاءت النتائج النهائية على
الشكل التالي:
ح�� ّل ف��ي ال��م��رك��ز األول ال�لاع��ب
أن��ط��ون��ي ط��ع��م��ة ب��م��ج��م��وع 186
نقطة.
وجاء في المركز الثاني الالعب
جورج مسعد بمجموع  175نقطة.
وأح���رز المركز الثالث الالعب

أسطفان أسطفان بمجموع165
ن��ق��ط��ة .أم��ا ال��م��رك��ز ال��راب��ع فكان
م��ن نصيب ال�لاع��ب رم���زي جبور
بمجموع  152نقطة .وفي النهاية
كانت كلمة لرئيس االتحاد اللبناني
ون��ائ��ب رئ��ي��س االت��ح��اد األوروب���ي
جاك تامر ال��ذي شكر المشاركين،
ووزع ال��ك��ؤوس والميداليات قبل
قطع قالب الحلوى في المناسبة.

جيم�س يقود كليفالند �إلى فو ٍز �صعب على بو�سطن
تألق الملك ليبرون جيمس في صفوف كليفالند كافالييرز
وقاده إلى الفوز على بوسطن سلتيكس  77-89بتسجيله
 24نقطة ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
مسجل في
وساهم كيفن لوف بـ  20نقطة أيضاً ،أما أفضل
ّ
صفوف الخاسر فكان افري برادلي ( 17نقطة).
سجله إلى
والفوز هو الثالث على التوالي لكافالييرز وع ّزز ّ
 16فوزا ً مقابل  7هزائم وهو األفضل في المجموعة الشرقية.
وأنهى بوسطن الشوط األول متقدّما ً بفارق  6نقاط (-46
ّ
وتأخر في
 )40لكنه اكتفى بتسجيل  31في الشوط الثاني
الربع الثالث عندما نجح منافسه في تسجيل  12نقطة
متتالية بينها سلة استعراضية «دانك» من جيمس.
وق��ال جيمس« :منحنا الكثير من المساحات للفريق
المنافس في الشوط األول ولم نلعب بقتالية .لكن األمور
انقلبت رأسا ً على عقب في الشوط الثاني ونجحنا في قلب
ّ
تأخرنا والخروج فائزين».

ومن المتوقع أن تتع ّزز صفوف كليفالند بعودة كايري
ايرفينغ الغائب عن المالعب منذ مباريات البالي أوف في
حزيران الماضي.
وأضاف جيمس« :نريد االرتقاء بمستوانا بغض النظر
عن ال��ذي يخوض المباراة أساسيا ً وإذا نجحنا في ذلك
سيكون األمر رائعاً».
وقاد كينيث فاريد دنفر ناغتس إلى الفوز على مينسوتا
تمبروولفز  100-112بتسجيله  19نقطة و 10متابعات
وأض��اف العب االرتكاز االحتياطي ران��دي فوي  19نقطة
أيضا ً وكل من اإليطالي دانيلو غاليناري وويل بارتون 14
نقطة.
في المقابل كان أندرو ويغينز األفضل في صفوف الخاسر
( 23نقطة) وأضاف زاك الفين  20نقطة.
وغاب العب ارتكاز دنفر إيمانويل موديياي من جمهورية
الكونغو الديمقراطية عن المباراة إلصابة في كاحله.

