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منتخب لبنان يواجه نظيره البحريني ودي ًا ا�ستعداد ًا لت�صفيات ك�أ�س العالم و�آ�سيا
يلتقي منتخب لبنان لكرة القدم
نظيره البحريني وديا ً عند الخامسة
من بعد ظهر اليوم ،بتوقيت بيروت،
على االس��ت��اد الوطني ف��ي المنامة.
وتندرج المباراة في إطار تحضيرات
المنتخبين للجولتين المقبلتين (24
و 29آذار) من التصفيات المزدوجة
لكأسي العام  2018وآسيا .2019
وكانت بعثة منتخب لبنان التي
تضم  21الع��ب �اً ،ه��م م��ن العناصر
التي اختارها الجهاز الفني بقيادة
المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش
من الدوري المحلي فضالً عن القائدين
رض��ا عنتر ويوسف محمد ،وصلت
إلى المنامة مساء األربعاء ،وتد ّربت
ليالً لمدة  90دقيقة على أحد مالعب
«مدينة عيسى» .ور ّكز رادولوفيتش
على التنويع في فقرات المران معتمدا ً
جوانب تكتيكية عدّة.
كما ن ّفذ الالعبون خططا ً في مران
الخميس على ملعب ال��م��ب��اراة ،في
ض���وء متابعتهم ألش��رط��ة فيديو
تتض ّمن لقاءات للمنتخب البحريني.
ولفت رادولوفيتش إلى أن العناصر
البحرينية شابة وتتمتع باللياقة
وال��ق��وة ،ويتميّز بعضها بالقامة
الفارعة ويبدو المنتخب في مرحلة
انتقالية بعد تسلّم جهاز فني جديد
مقدراته وسعيه إلى تطبيق رؤيته،
موضحاً« :ستكون المباراة مفيدة
للطرفين من دون شك ،ونحن نع ّول
كثيرا ً على الالعبين المختارين ال
سيما الوجوه الشابة بينهم لتكتسب
الخبرة الالزمة استعدادا ً للمرحلة
المقبلة ،كما نتطلّع ألن نتابع مسلسل
الفوز في المباريات الدولية ،وذلك بعد
الفوز على الوس في صيدا ومقدونيا
في سكوبيي.
يذكر أن منتخب البحرين (المصنف
 121عالمياً) فقد فرصته في التأهل

من تدريب منتخب لبنان في مدينة عيسى
إلى ال��دور الثالث من تصفيات كأس
ال��ع��ال��م  ،2018بعد خ��س��ارت��ه في
تشرين الثاني الماضي أم��ام نظيره
ال��ك��وري الشمالي ف��ي بيونغيانغ
بهدفين من دون ردّ .وانحصر طموحه
في المنافسة على البطاقة المؤهلة
ل��ك��أس آس��ي��ا  .2019وتبقى أمامه
م��ب��ارات��ان ف��ي المجموعة الثامنة،
سيقابل فيهما أوزب��ك��س��ت��ان على
أرضها ،قبل أن يستضيف اليمن.
ف��ب��ع��د خ��وض��ه  6م��ب��اري��ات في
التصفيات المزدوجة ،ال يزال رصيد
المنتخب البحرييني  6نقاط ،في مقابل
 16نقطة لكوريا الشمالية المتصدّرة
للمجموعة ،أم��ام أوزبكستان (15
نقطة) والفيليبين ( .)7ويقبع اليمن
في أسفل الترتيب (.)3

وت��ع� ّرض البحرين لثالث هزائم
في التصفيات من الفيليبين ()2 – 1
وكوريا الشمالية (صفر  1 -وصفر –
 ،)2وأوزبكستان ( صفر ،)4 -وفاز
على ك��ل م��ن الفيليبن (  – 2صفر)
واليمن ( – 4صفر).
ويعزو رئيس االتحاد البحريني
علي ب��ن خليفة ه��ذه النتائج إلى
المرحلة االنتقالية ال��ت��ي يمر بها
المنتخب ،موضحا ً أن��ه «منذ نهاية
دورة ك���أس ال��خ��ل��ي��ج األخ���ي���رة في
الرياض عقدنا النية على التجديد
في دم��اء المنتخب ورف��ده بعناصر
شابة .لذا فإن النتائج الحالية هي
ضريبة ذلك .كما أنها نتاج لما يفرزه
الدوري من مستوى وما ترفده األندية
من العبين للمنتخب .وبالتالي فإن

منظومة العمل متكاملة تبدأ من أندية
لديها بنية تحتية قوية وإمكانات
مادية يمكن من خاللها أن تستقطب
أفضل المحترفين وتع ّد فرقا ً قوية
تقدّم د ّوري��ا ً قويا ً ينتج عنه العبون
جاهزون بدنيا ً وفنياً».
وي���ق���ود ال��م��ن��ت��خ��ب ال��ب��ح��ري��ن��ي
األرج��ن��ت��ي��ن��ي س��ي��رخ��ي��و باتيستا
«شيشو» ( 54سنة) ،العب منتخب
ب�لاده السابق ( 39م��ب��اراة دولية)
والفائز معه بكأس العالم ،1986
والمركز الثاني عام .1990
وام��ت��ه��ن باتيستا ال��ت��دري��ب في
ع��ام  ،2000وتو ّلى قيادة الـ»ألبي
سيلستي» خلفا ً للنجم دييغو مارادونا
عقب مونديال  ،2010وبعدما برز مع
منتخب الشباب .وقبل قيادته للجهاز

الفني البحريني د ّرب شنغهاي شنغوا
الصيني.
وأوردت وسائل إع�لام بحرينية
الخميس أن باتيستا ت��ق�دّم أخيرا ً
باستقالته ،لكن االت��ح��اد لم يوافق
عليها.
وي��ن��خ��رط  27الع��ب��ا ً ف��ي م��ران
المنتخب البحريني ،ويغيب عن
صفوفه  13العبا ً من المح ّرق والحدّ،
وفضلت إدارة ك��ل م��ن الناديين أال
ي��ش��ارك الع��ب��وه��م��ا م��ع المنتخب
إال ف��ي أي��ام الفيفا» ،والتركيز على
استحقاقاتهما (الدوري وكأس الملك
وك��أس االت��ح��اد اآلس��ي��وي) ،ما عدّه
باتيستا عرقلة لجهوده وبرنامجه.
وقد دخل المنتخب البحريني في
معسكر مغلق الخميس يستمر حتى
نهاية المباراة مع نظيره اللبناني.
وكان باتيستا استدعى أساسا ً كالً
من:
سيد محمد جعفر وحسين بابا
وول��ي��د الحيام وع��ب��د ال��وه��اب علي
وعبدالله عبدو وإسماعيل عبد اللطيف
ومهدي عبد اللطيف ومحمد الحردان
وط�ل�ال ال��ن��ع��ار (ال���م���ح��� ّرق) ،حمد
الدوسري وعبدالله شالل وعبدالله
ج��وه��ر وس��ي��د ض��ي��اء سعيد وكميل
األس���ود (ال��رف��اع) ،عبدالله الهزاع
وعبدالله يوسف وراش���د الحوطي
(ال���رف���اع ال��ش��رق��ي) ،ع��ب��د ال��وه��اب
المالود وسيد محمد عدنان ومحمد
الرميحي وعباس أحمد وأحمد بوغمار
(الحد) ،محمد عادل (المنامة) ،هشام
منصور (البسيتين) ،سيد مهدي باقر
(األهلي) ،أحمد ميرزا (االتحاد) ،علي
م��دن (ال��ش��ب��اب) ،سيد علي عيسى
(المالكية) ،عيسى العنزي (النجمة)،
علي العصفور ومحمد جاسم مرهون
(سترة).

ا�ستعرا�ض من ال�سحر عنوانه بر�شلونة...
نابولي متم�سك بال�صدارة ويوفنتو�س يوا�صل المطاردة
أب��ه��ر برشلونة جميع متابعيه بعدما
تخطى فالنسيا في ذهاب نصف نهائي كأس
الملك بنتيجة ساحقة ( )0-7على أرضية
ملعب كامب نو.
وت��ق��اس��م النجم األوروغ��وي��ان��ي لويس
سواريز وزميله الساحر األرجنتيني ليونيل
ميسي أه���داف األمسية الخيالية للفريق
الكتالوني ،فسجل األول س��وب��ر هاتريك
والثاني هاتريك ،فوضعا فريقهما في نهائي
المسابقة التي يحمل لقبها بنسبة كبيرة
جداً.
واهتزت شباك فالنسيا 3 ،مرات في أقل
من نصف ساعة افتتحها سواريز بعد أن قاد
البرازيلي نيمار هجمة معاكسة وأرس��ل له
كرة متقنة داخل المنطقة في الجهة اليمنى
تابعها بيمناه في الشباك (.)7
وأضاف سواريز الهدف الثاني بعد تمريرة
من أليكس فيدال ( ،)12وسجل ميسي الثالث
بمساعدة نيمار الذي كان صانع ألعاب ماهر
في اللقاء (.)29
وتلقى فالنسيا ضربة قاسية ومؤلمة
ف��ي ال��وق��ت ب��دل الضائع م��ن ال��ش��وط األول
بطرد مدافعه األلماني شكودران موستافي
بالحمراء مع ركلة جزاء لمخاشنته ميسي
فشل نيمار ف��ي ترجمتها إل��ى ه��دف راب��ع
(.)3+45
وفي الشوط الثاني ،أضاف ميسي الهدف
الثاني الشخصي والرابع ألصحاب األرض
مستفيدا ً من كرة سواريز ( ،)58وأكمل النجم
األرجنتيني الـ»هاتريك» بمجهود فردي بعد
أن غربل عدة العبين (.)74
بدوره ،أكمل سواريز الهاتريك الشخصي
من ضربة رأس ( )83إثر عرضية من البديل
البرازيلي ادريانو ،ثم السوبر هاتريك بعد
تمريرة بينية من البديل التركي أردا توران
(.)88
وت��ق��ام م��ب��اراة اإلي���اب ل��م��ب��اراة فالنسيا
وبرشلونة على أرض المستايا في العاشر
من الشهر الحالي.

الدوري اإليطالي

تمسك نابولي بصدارة ال��دوري اإليطالي
عندما حقق فوزه السابع على التوالي على
حساب مضيفه التسيو  0-2أول من أمس
في المرحلة الثالثة والعشرين ،فيما استمر
يوفنتوس حامل اللقب بمطاردته بعد تخطيه
ضيفه جنوى .0-1

ورف���ع ن��اب��ول��ي رص��ي��ده إل���ى  53نقطة
مقابل  51ليوفنتوس و 45لفيورنتينا الفائز
بصعوبة على كاربي  ،1-2و 44إلنتر ميالن
الفائز على كييفو .0-1
ورف��ع نابولي رصيده إل��ى  7انتصارات
على التوالي في الدوري ،فيما حقق يوفنتوس
فوزه الثالث عشر وهو رقم قياسي للسيدة
العجوز في موسم واحد ،علما ً بأن الفريقين
سيلتقيان في الثالث عشر من شباط الحالي
في تورينو.
على الملعب األولمبي ف��ي روم���ا ،حسم
نابولي ،الحالم بلقبه األول منذ ،1990
مواجهة مضيفه التسيو بهدفين من دون رد.
وض��رب األرجنتيني غونزالو هيغواين
مصيدة التسلل واستلم تمريرة من يسار
المنطقة تابعها أرضية في شباك الحارس
فيديريكو ماركيتي (.)24
ورفع هيغواين رصيده إلى  23هدفا ً في
 23مباراة وعزز حظوظه بالوصول إلى الرقم
القياسي من حيث عدد األه��داف في موسم
واحد (بوجود  20فريقا ً في الدوري) وهو 35
هدفا ً والمسجل باسم مهاجم ميالن السويدي
غونار نوردال عام .1950
ول��م يتأخر الفريق الجنوبي في إضافة
الهدف الثاني بعدما انفرد اإلسباني خوسيه
كايخون ورفع الكرة من فوق رأس ماركيتي

(.)27
وع��ل��ى ملعب «ي��وف��ن��ت��وس س��ت��ادي��وم»،
تخطى يوفنتوس حامل اللقب في المواسم
األربعة الماضية ضيفه جنوى  0-1ليحقق
فوزه الثالث عشر على التوالي.
وسجل سيباستيان دي مايو بعد عرضية
من الكولومبي خوان كوادرادو ( 30خطأ في
مرمى فريقه).
وب��ع��د دخ��ول��ه ب��دي�لاً لالسباني أل��ف��ارو
موراتا ،أهدر المهاجم سيموني تزاتزا فرصة
قبل نيله بطاقة حمراء مباشرة في الوقت بدل
الضائع.
وتغلب فيورنتينا على ضيفه كاربي
 1-2بصعوبة كبيرة على ملعب «اريتيميو
فرانكي».
سجل اإلسباني بورخا فاليرو بعد دقيقة
و 16ثانية على بداية المباراة بتسديدة
أرضية من داخل المنطقة ،ليكون ثالث أسرع
هدف هذا الموسم.
وع���ادل ك��ارب��ي ع��ن ط��ري��ق كيفن الزان��ي��ا
( ،)73قبل أن يرد فيوال في اللحظات القاتلة
عبر األرجنتيني م���اورو زارات���ي بتسديدة
جميلة (.)4+90
وس����ار ان��ت��ر م��ي�لان ع��ل��ى ن��ف��س ط��ري��ق
المتصدرين فتغلب على ضيفه كييفو 0-1
على ملعب «جوزيبي مياتزا».

وسجل األرجنتيني ماورو ايكاردي الذي
تابع من المنطقة الصغيرة كرة وصلت اليه
اثر ركنية هدف الفوز (.)48
وه��ذا ال��ه��دف الـ 50الي��ك��اردي ف��ي 109
مباريات في الدوري اإليطالي.
وحقق ميالن المتجدد ف��وزه الثاني على
التوالي على حساب مضيفه باليرمو 0-2
على ملعب «رنتزو باربيرا».
وسجل الكولومبي كارلوس باكا ()18
والفرنسي مبايي نيانغ ( 33من ركلة جزاء)
هدفي الفريق اللومباردي.
ورفع باكا رصيده إلى  12هدفا ً في المركز
الثاني في ترتيب الهدافين.
وتعادل إمبولي مع أودينيزي  1-1على
ملعب «كارلو كاستيالني» .سجل الودينيزي
الكولومبي دوفان زاباتا ( )23وعادل إمبولي
في الوقت القاتل عبر مانويل بوتشاريلي
(.)90
وتخطى فيرونا ضيفه أتاالنتا  1-2على
ملعب «مارك انتونيو بنتيغودي».
سجل لفيرونا لوكا سيليغاردي ()42
وجامباولو باتزيني ( ،)83وألتاالنتا أندريا
كونتي (.)20
واقتنص تورينو نقطة التعادل من أرض
مضيفه سمبدوريا  2-2على ملعب «لويجي
فيراريس».
وس��ج��ل لسمبدوريا الكولومبي لويس
مورييل ( )66وروب��رت��و سوريانو (،)84
ولتورينو اندريا بيلوتي ( 71و.)4+90
وفاجأ فروزينوني وصيف القاع ضيفه
بولونيا وأسقطه .0-1
وه��ذا ال��ف��وز الخامس لفروزينوني هذا
الموسم واألول في  9مباريات فرفع رصيده
إل��ى  19نقطة ب��ف��ارق  5نقاط ع��ن هيالس
فيرونا األخير ،فيما مني بولونيا بخسارة
أولى بعد فوزين على التوالي.
ع��ل��ى ملعب «م���ات���وزا» ،س��ج��ل البديل
فيديريكو ديونيزي هدف المباراة من ركلة
جزاء ( ،)77وذلك بعد طرد المدافع اليوناني
ماريوس اوكونومو لنيله انذارين (.)66
وال���ه���دف ه��و ال��س��اب��ع ل��دي��ون��ي��زي ه��ذا
الموسم.

كوري يتعملق و«الملك» ّ
يحطم الأرقام
تعملق ستيفن كوري وقدم إحدى أفضل المباريات في مسيرته
االحترافية عندما قاد غولدن ستايت ووري��رز حامل اللقب إلى
الفوز على مضيفه واشنطن وي��زاردز  121-134األربعاء في
الدوري األميركي للمحترفين بكرة السلة ،فيما توقفت سلسلة
كليفالند كافالييرز بسقوطه أمام تشارلوت هورنتس .97-106
في المباراة األولى على ملعب «فيريزون سنتر» وأمام 20356
متفرجاً ،سجل ك��وري ،أفضل العب في الموسم الماضي51 ،
نقطة بفارق  3نقاط عن أفضل رصيد في مسيرته ( 54نقطة ضد
نيويورك نيكس في شباط .)2013
وكان كوري في طريقه إلى تحطيم رقمه ،بعد تسجيله 36
نقطة في الشوط األول ،لكنه عجز عن مواصلة صعوده في الربع
الثالث.
وفي  36دقيقة أمضاها على أرض الملعب ،سجل كوري  19من
 28محاولة و 11من  16من خارج القوس أضافة إلى  7تمريرات
حاسمة.
وعادل رقمه الشخصي بتسجيل  11ثالثية في مباراة واحدة،
بفارق رمية عن الرقم القياسي لكوبي براينت الذي سجله عام
 .2003لكن كوري أصبح أول العب يسجل  11رمية ثالثية في
مباراتين مختلفتين.
وقال صانع األلعاب المميز« :وجدت إيقاعي بسرعة وزمالئي
ساعدوني على التسديد من وضعيات أفضل».
وبرغم اإلنجاز الخارق لكوري ،إال أن ف��وز متصدر ترتيب

الدوري ( )4-45لم يكن سهالً على االطالق ،إذ قلص واشنطن،
بفضل جون وال ( 41نقطة و 10تمريرات حاسمة) ،الفارق إلى
نقطتين في الربع الثالث (.)77-79
وأض��اف للفائز ك�لاي تومسون  24نقطة ودريموند غرين
ثالثية مزدوجة «تريبل دابل»  12نقطة و 12تمريرة حاسمة و10
متابعات.
وبحسب التقاليد ،سيلتقي كوري وباقي أف��راد حامل اللقب
الرئيس األميركي باراك أوباما الخميس في البيت األبيض.
وفي الثانية ،توقفت سلسلة كليفالند كافالييرز فمني بخسارته
األول��ى بعد  5انتصارات ،عندما سقط أمام مضيفه تشارلوت
هورنتس .97-106
على ملعب «تايم وارنر كيابل آرينا» وامام  19189متفرجاً،
تراجع كليفالند في الربع الثالث عندما سجل  117نقطة مقابل
 33لهورنتس.
ومني متصدر المنطقة الشرقية بخسارته الثالثة عشرة هذا
الموسم والعاشرة خارج ملعبه.
وأنهى الملك ليبرون جيمس المباراة برصيد  23نقطة وأضاف
كايري إيرفينغ  26نقطة ،فيما كان جيريمي لين األفضل لدى
الخاسر مع  24نقطة و 8تمريرات حاسمة.
وتخطى جيمس في ترتيب أفضل المسجلين في تاريخ الدوري
كيفن غارنيت وأصبح سادسا ً بعدما رفع رصيده إلى 26074
نقطة.

سبيرز ال يقهر على أرضه

ح ّقق سان أنطونيو سبيرز فوزه الـ  27على أرضه على حساب
نيو أورليانز بيليكانز .97-110
على ملعب «أي تي أند تي سنتر» وأمام  18418متفرجاً ،تألق
الماركوس أول��دري��دج مسجالً  36نقطة ،ليحقق سبيرز فوزه
الـ 41في  49مباراة ،وهي أفضل نتيجة في تاريخه حتى هذه
المرحلة .وأضاف للفائز كاوهي ليونارد  26نقطة ،فيما كان النجم
أنطوني ديفيس األفضل لدى الخاسر مع  28نقطة و 10متابعات.
وفي أوكالهوما ،تابع الثنائي كيفن دورانت وراسل وستبروك تألقه
الالفت ،فقادا سيتي ثاندر إلى الفوز على أورالندو ماجيك 114-117
وتحقيق فوزه الثاني عشر في  13مباراة.
على ملعب «تشيزابيك آرينا» وأم��ام  18203متفرجين ،سجل
دوران��ت  37نقطة وح ّقق وستبروك ثالث ثالثية مزدوجة «تريبل
دابل» على التوالي مع  24نقطة و 14تمريرة حاسمة و 19متابعة،
فيما كان فيكتور أوالديبو أفضل مسجل للخاسر مع  37نقطة و7
متابعات .وفي باقي المباريات ،فاز أتالنتا هوكس على فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز  ،86-124وبوسطن سلتيكس على ديترويت
بيستونز  ،95-102وإنديانا بيسرز على بروكلين نتس ،100-114
وميامي هيت على داالس مافريكس  ،90-93ويوتا جاز على دنفر
ناغتس  ،81-85وشيكاغو بولز على ساكرامنتو كينغز ،102-107
ومينيسوتا تيمبروولفز على لوس أنجليس كليبرز .102-108

حناوي يعر�ض و�سالمة
ن�شاطات وبرامج اتحاد التز ّلج

استقبل وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي،
ف��ي مكتبه ف��ي ال�����وزارة ،رئيس
االت��ح��اد اللبناني للتزلج شربل
سالمة يرافقه بطل لبنان بالتزلج
للناشئين والرجال جفري رحمة
ووالديه.

وت��م ع��رض لنشاطات االتحاد
والبرامج لعام  2016واألوض��اع
الرياضية والشبابية عموماً.
وبحسب ب��ي��ان ،ش��رح سالمة
للوزير حناوي «برنامج مشاركة
جفري رحمة في األلعاب األولمبية
الشتوية للشباب ال��ت��ي ستقام
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في ال��ن��روج خ�لال الشهر الحالي
ومشاركة الالعبة صونيا جورج
أيضا ً من االتحاد».
ك��م��ا ش���رح «م��ش��ارك��ة جفري
في بطولة العالم بالتزلج التي
ستقام ف��ي روس��ي��ا نهاية الشهر
الحالي».

هل يكرر النجمة �إنجاز المو�سم قبل الما�ضي؟
«فوزنا بلقب الدوري صعب ،لكنه ليس مستحيالً»...
بهذه الكلمات اختصر مدرب النجمة تيتا فاليري مهمة
فريقه في إياب الدوري اللبناني لكرة القدم.
وفي ق��راءة لنتائج النجمة في ذه��اب ال��دوري ،يبدو
الفريق مرشحا ً لمواصلة صحوته ،بعد بداية بطيئة لم
َ
ترق إلى مستوى الطموحات ،اجتازها الفريق ومدربه
ً
بأقل األض��رار ،قبل أن يقدموا عروضا ونتائج قوية في
الجوالت األخيرة ذهاباً.
وعوامل استمرارية التألق تبدو متوفرة للفريق ،الذي
أثبت تاريخيا ً قدرته على خلق عنصر المفاجأة والعودة
من بعيد ،كما فعل في موسم  ،2014 – 2013حين انتزع
لقب ال��دوري في اإلي��اب ،بعدما كان ترتيبه خامسا ً مع
نهاية الذهاب.
أول العوامل المساعدة يتمثل في ع��ودة الالعبين
المصابين ،بعدما خاض الفريق عددا ً كبيرا ً من مبارياته
ذهاباً ،بغياب نخبة من الالعبين المؤثرين حين أبعدت
اإلصابة أكثر من نجم بالفريق ،كحسن المحمد وخالد تكه
جي ومحمد قاسم ومازن جمال ،فضالً عن السوري صالح
شحرور ،الذي لم يشارك سوى في المباراة األولى أمام
شباب الساحل ،قبل أن تبعده اإلصابة عن باقي مباريات
الذهاب.
ستوفر ع��ودة الالعبين المصابين خيارات إضافية
لمدرب الفريق فاليريو ،بعدما نجح األخير في التعامل مع
أصعب الظروف ،معتمدا ً على مواهب شابة مثل محمود
سبليني ومحمد مرقباوي ويوسف الحاج.
ويساعد الفريق في مهمته بإياب ال���دوري ،ال��روح
القتالية العالية التي أظهرها العبوه في أكثر من مباراة
ذهاباً ،وفي ربع نهائي كأس لبنان أمام طرابلس حين
ٍ
بهدف من دون رد إلى فوز غا ٍل بركالت
ح ّولوا تخلفهم
الترجيح.
وكان النجمة عوض تأخره أيضا ً بهدف نظيف أيضا ً
أمام السالم في ثمن النهائي ،إلى فوز ثمين  .1 – 2وهذا
السيناريو واجه النجمة في الدوري أمام الراسينغ حيث

فاز  ،2 – 3بعدما كان متخلفا ً صفر –  ،2وأم��ام السالم
معوضا ً تأخره  2 – 1إل��ى ف��وز  ،2 – 3قبل أن يخطف
تعادال ً مثيرا ً في الدقائق القاتلة امام العهد  ،1 – 1بعدما
كان متأخرا ً صفر – .1
وأثبت النجمة من خالل هذه الروح العالية لدى العبيه
أنه فريق عنيد ،ويصعب التغلب عليه ،فخسارته الوحيدة
في ال��دوري حتى اآلن ج��اءت على يد الصفاء المتصدر
وبصعوبة .2 – 1
ومع انضمام النيجيري صامويل أوتشي وعودة حسن
المحمد وخالد تكه جي إلى خط الهجوم ،ينتظر فاليريو
مزيدا ً من اإلنتاجية من عناصر هذا الخط الذي لم يسجل
س��وى  15م��رة ذه��اب�اً ،علما ً أن المهاجم الرئيسي فيه
النشادي كارل ماكس لم ينجح سوى في تسجيل هدفين
فقط ،ما اضطر ب��إدارة النادي لالستغناء عن خدماته،
والتعاقد مع أوتشي بدال ً منه.
ومن المرجح أن يشهد هجوم النجمة ،رابع الدوري
ذهاباً ،تنافسا ً بين أفراده على كسب ثقة المدرب ،بعدما
أثبت أكثر من العب فيه جدارته ،وخصوصا ً أكرم مغربي
القناص ،والصاعد محمود سبليني ،وهو ما يوفر مروحة
خ��ي��ارات واسعة لفاليريو ،بوجود المحمد وتكه جي
وحسن القاضي ومحمد مرقباوي وأوتشي أيضا ً في خط
المقدمة النجماوي.
وينتظر فاليريو من دفاعه أيضا ً المزيد ،مع انضمام
السوري صالح شحرور إلى التونسي رضوان الفالحي
المتألق .واألخير أثبت ان��ه صفقة رابحة للنجمة هذا
الموسم ،ليس بصالبته الدفاعية فقط ،بل بمواكبته
الهجومية الفعالة حيث اقتنص هدفين ذهابا ً لفريقه الذي
تفصله سبع نقاط عن الصفاء متصدر الترتيب.
ويبقى الجمهور عنصر الدعم األبرز للفريق ،الذي أكدت
مصادره رفضها اللعب على ملعب بحمدون إيابا ً حيث
تتجه األمور إلى استبدال هذا الملعب بملعب آخر ،يسمح
للفريق اإلفادة أكثر من عاملي األرض والجمهور ،وهذا ما
سيتأكد في القرارات االتحادية المقبلة.

الريا�ضي ي�سعى �إلى تعزيز �صدارته
لدوري ال�سلة على ح�ساب الحكمة
يسعى الرياضي ب��ي��روت حامل
ال��ل��ق��ب لتعزيز ص��دارت��ه ل��ل��دوري
اللبناني لكرة السلة عندما يواجه
غريمه التقليدي الحكمة في لقاء قمة
اليوم.
وي��دخ��ل ال��ري��اض��ي وه��و الفريق
الوحيد ال��ذي ل��م يخسر حتى اآلن
ال��م��ب��اراة بمعنويات مرتفعة بعد
انفراده بصدارة الترتيب برصيد 18
نقطة من ست مباريات بفارق خمس
نقاط عن الحكمة الذي يحتل المركز
الخامس.
وي���درك السلوفيني سلوبودان
س��وب��وت��ي��ت��ش م����درب ال��ري��اض��ي
صعوبة المباراة التي تنتظر فريقه
ف��ي ظ��ل غ��ي��اب األم��ي��رك��ي كريس
دان��ي��ال��ز ال��م��وق��وف بعد ش��ج��ار مع
ك��ارل سركيس الع��ب الشانفيل في
مباراتهما األخيرة.
لكن الرياضي يملك العديد من
األوراق المهمة التي من الممكن أن
يعول عليها مثل وائل عرقجي وعلي

محمود وأم��ي��ر سعود وعلي حيدر
باإلضافة إلى الثنائي األميركي آرون
هاربر وجريمايا ماسي والمصري
اسماعيل أحمد.
وسيرحب مدرب الرياضي بعودة
القائد ج��ان عبد ال��ن��ور للمشاركة
مع زمالئه لغلق الثغرة التي تركها
بعد غيابه عن مباراة فريقه األخيرة
بسبب اإلصابة.
وسيعزز الرياضي صفوفه قريبا ً
بالالعب المخضرم ف��ادي الخطيب
بعد انتهاء فترة احترافه في الصين
للمشاركة معه في بطولة كأس غرب
آسيا في األردن التي ستنطلق في 17
الشهر الحالي.
م��ن جهته يسعى الحكمة ال��ذي
ي��ع��ان��ي م��ن أزم���ة إداري����ة ومالية
صعبة الستعادة نغمة االنتصارات
لمصالحة جماهيره التي لم تألف
مشاهدة فريقها بهذا المستوى منذ
فترة طويلة.
ويمر الحكمة ال��ذي مني بأربع

هزائم هذا الموسم بمرحلة انعدام
وزن بعد أن أوقف االتحاد اآلسيوي
العبه هايك غيوقجيان م��ن بداية
الموسم بداعي التزوير في أوراق��ه
الرسمية التي اكتشفها بعد مشاركته
مع منتخب بالده.
وسيحاول مدرب الحكمة معالجة
الثغرات الدفاعية في صفوفه باشراك
البوسني رادكو فاردا العب بيبلوس
ال��س��اب��ق واألوك����ران����ي اول��ي��ك��س��ي
بيتشيروف ليحال ب��دال ً من الثنائي
األم��ي��رك��ي مايكل ايفيبرا وج��اري��د
فايموس اللذين تقرر االستغناء عن
خدماتهما.
ويعتمد الحكمة على تألق رودريك
عقل واميل رستم وروبير بو داغر
وبشير العموري.
وه���ذه ال��م��ب��اراة األخ���ي���رة التي
سيخوضها الحكمة في الدوري قبل
المشاركة في بطولة دب��ي الدولية
المقرر أن تنطلق نهاية األسبوع
المقبل.

دورة تثقيف ريا�ضي في نادي بل �أوريزون
منسق األنشطة الرياضية
نظم
ّ
ف��ي ن��ادي «ب��ل أوري���زون كاونتري
كلوب» نعوم سعاده دورة تأهيل
وتثقيف رياضي في اللياقة البدنية
ع��ب��ر م��ج��ه��ود ال��ق��ل��ب وال��ع��ض�لات،
شارك فيها عدد من الرياضيات ،في
حضور رئيس النادي ج�لال الهوا،
وذل��ك إسهاما ً من ال��ن��ادي في نشر
الوعي والعلم والثقافة الرياضية
الصحية وتنشيطها ونشرها في
لبنان لما لها من نتيجة أكيدة في
تحسين المستوى العلمي والثقافي
والصحي عبر التأهيل
والرياضي
ّ
االستباقي وانعكاسه على اللياقة
البدنية.
ولفت سعاده إلى أن «هذه الدورات
تتميز بالدقة والتقنية واالح��ت��راف
المهني ،والمستوى العلمي من األساليب

الرياضية المعتمدة والخاضعة ألعلى
معايير البحث األكاديمي المستمر في
مجال اللياقة البدنية بعد إعادة درسها
وتطويرها في أهم الجامعات األميركية
واألوروبية».

ث��م ق��دم��ت غ��راي��س ج�ل�ال ال��ه��وا
شهادات المشاركة والميداليات.
يذكر أن سعاده سيقيم المزيد من
الدورات على ضوء تجربته الناجحة
على هذا الصعيد.

