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حناوي عر�ض مع ال�سفير التركي
�سبل تفعيل التعاون الثنائي

�أخبار المدربين ...من خلف الكوالي�س
طيف مورينيو يُحا�صر فان غال

خ��رج ال��م��د ّرب الهولندي ل��وس ف��ان غ��ال عن ط��وره وأج��اب
بغضب على أسئلة الصحافيين الذين أمطروه باألسئلة حول
ٍ
صحة ما قيل عن اتصال بين إدارة مانشستر يونايتد والمد ّرب
ّ
ّ
المرشح لخالفته.
البرتغالي جوزيه مورينيو
وكان فان غال يم ّني النفس بمواجهة وسائل اإلعالم بوضع
أفضل لو تم ّكن فريقه من المحافظة على تقدّمه في موقعة األحد
أمام مضيفه وغريمه تشيلسي حامل اللقب في المرحلة الخامسة
والعشرين من الدوري اإلنكليزي الممتاز ،إال أن اإلسباني دييغو
كوستا خطف هدف التعادل ( )1-1ألصحاب األرض في الوقت
بدل الضائع.
وخيّم على هذه المواجهة ظ ّل مد ّرب تشيلسي السابق مورينيو
الذي كان على اتصال بيونايتد عبر مدير أعماله جورجي منديز
من أجل خالفة فان غال بحسب ما كشفت وسائل إعالم بريطانية
وإيطالية ،حتى أن شبكة «سكاي إيطاليا» أ ّك��دت أن االتفاق
أصبح «قريبا ً جداً» بعد أن دخل فريق «الشياطين الحمر» إلى
هذه المواجهة على خلفية  3انتصارات فقط في المراحل الـ 12
السابقة.
وكان بإمكان فان غال أن يُبعد عنه موقتا ً شبح مورينيو لو
تم ّكن يونايتد من تحقيق فوزه الرابع في المراحل الـ 13األخيرة
ّ
وفك عقدته في ملعب «ستامفورد بريدج» حيث لم يح ّقق سوى
فوز واحد ( 2-3في  28تشرين األول  )2012في زياراته الـ14
األخيرة ،لوال هدف دييغو كوستا الذي ج ّنب فيه فريقه هزيمته
األولى أمام غريمه في المباريات الثماني األخيرة في الدوري.
وكان متوقعا ً أن يتمحور المؤتمر الصحافي الذي عُ قد بعد
صحة ما قيل عن اقتراب وص��ول مورينيو إلى
المباراة حول
ّ
«أولد ترافورد» وقد ُسئل فان غال عن موقفه من عدم صدور أي
نفي من إدارة النادي حول ما ذكرته وسائل اإلعالم ،فكان جوابه:
ّ
أتدخل أيضا ً (في ما تتحدّث عنه وسائل
«لماذا عليهم النفي؟ أنا ال
اإلعالم) .لماذا على النادي النفي عندما تختلقون أنتم األخبار؟».
وواصل« :لم تتحدّثوا مع إد وودوارد (النائب التنفيذي لرئيس
النادي) أو عائلة غاليزرز (مالكي النادي) ،أنتم تخترعون األخبار
ّ
مضطر لإلجابة عليها .أنا ال أجيب على هذه األسئلة».
وأنا
وتوجه فان غال إلى أحد الصحافيين لدى سؤاله عن تأثير
ّ
ما يُقال عن إقالته من منصبه واستبداله بمورينيو على عائلته،
قائالً« :أنا أقول لك اآلن بأنك س ُتقال من منصبك غداً ،هل يعجبك
ذلك؟.»...
ويمكن القول إن يونايتد كان يستحق الخروج بالنقاط الثالث
من مباراته وتشيلسي التي أ ّكد فيها «الشياطين الحمر» المستوى
ال��ذي ظهروا به في المباراتين السابقتين أم��ام درب��ي كاونتي
( )1-3في مسابقة الكأس وستوك سيتي ( )0-3في الدوري.
ولم يكن فان غال راضيا ً عن عدم تم ّكن فريقه من المحافظة
على تقدّمه حتى صافرة النهاية ،وهو قال بهذا الصدد« :لهذا
السبب أنا ُمحبط والعبو فريقي أيضاً .عندما تلعب بالطريقة
التي لعبنا بها اليوم ثم تعجز في النهاية عن تقليص الفارق عن
فرق الصدارة ،بإمكانك أن تقول أنك لست محظوظاً ،لكن ما حصل
ليس سابقة».
وتابع« :في مباراة نيوكاسل يونايتد على سبيل المثال ،حصل
األمر نفسه في الوقت بدل الضائع (تعادال  3-3الشهر الماضي).
وبالتالي ،علينا التعامل مع هذا األم��ر بشكل أفضل .يجب أن
نتحسن في هذه الناحية لكني سعيد باألداء .ال أعتقد أن المباراة
ّ
كانت مملة ،وبالتالي إنها المباراة الثالثة على التوالي التي نلمع
فيها .آمل أن نحظى بمساندة وسائل اإلعالم هذا األسبوع».
وفي الجهة المقابلة ،نجح تشلسي في تج ّنب هزيمته األولى
من أصل  10مباريات خاضها بقيادة المد ّرب الهولندي اآلخر
غوس هيدينك لكنه اكتفى بفوزين فقط في  8مباريات لعبها مع
األخير في الدوري الممتاز ،ليبقى بالتالي بعيدا ً كثيرا ً وتحديدا ً
بفارق  17نقطة عن المركز الرابع األخير المؤهّ ل إلى دوري أبطال
أوروبا الموسم المقبل.
وشدّد هيدينك بعد اللقاء على ضرورة تحقيق االنتصارات من
أجل الوصول إلى الهدف الذي وضعه للفريق بعد تسلمه مهمة
اإلشراف عليه خلفا ً لمورينيو ،قائالً« :قلت سابقا ً عندما كنا على
بعد نقطة من منطقة الهبوط أن هدفنا هو الحصول على المركز
الرابع والتأهّ ل إلى دوري أبطال أوروب��ا ،نحن لم نهزم حتى
اآلن ،لكن إذا كنت تريد الوصول إلى المركز الرابع فعليك تحقيق
االنتصارات .حققنا الكثير من التعادالت ما يجعل مه ّمة وصولنا
إلى المركز الرابع صعبة .األمر ممكن من الناحية الحسابية لكن
يجب أن نحقق الفوز مجدّداً».

فينجر يتوعد لي�ستر �سيتي

فاز آرسنال على مضيفه بورنموث بهدفين نظيفين في مواجهة
األحد ضمن الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم .وبهذا الفوز،

استقبل وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي
ف��ي مكتبه ف��ي ال�����وزارة ،السفير
التركي شاغاتاي ارسياز.
وبعد اللقاء قال آرسياز« :الزيارة
تصادف لوجودي حديثا ً في لبنان،
وع��رض��ن��ا األوض�����اع ال��ع��ام��ة في
المنطقة والظروف التي تمر بها».
وش���دد على «ت��ط��وي��ر العالقات
المميزة في كل المجاالت ،ألن هناك
ت��راب��ط �ا ً بين الشعبين اللبناني
وال��ت��رك��ي» ،مشيرا ً إل��ى أن «هناك

ت��واص�لاً م��ع وك���االت وم��ع المركز
الثقافي وب��ت��ع��اون م��ع ال��س��ف��ارة،
والهدف منها يأتي ضمن المشاريع
ال��ت��ي ت��ق��وم بها ال��س��ف��ارة ف��ي بناء
ال��م��س��ت��ش��ف��ي��ات وإع������ادة ت��أه��ي��ل
ال��م��دارس ومباني البلديات ،بناء
ع��ل��ى ط��ل��ب ال��ح��ك��وم��ة اللبنانية
والمجتمع المدني».
ولفت إلى أنه «تم بناء مستشفى
ف��ي ص��ي��دا وم��ل��ع��ب ك���رة ق���دم في
ع��ي��دم��ون (ع���ك���ار)» ،م��ش��ي��را ً إل��ى
«أهمية التعاون الرياضي مع وزارة
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ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة وم���ن ضمن
األه��داف والمشاريع المقترحة هي
إقامة المنشأة والمالعب الرياضية
م��ن أج��ل إش���راك الشباب ،وأن كل
ه��ذه البرامج والمشاريع ه��ي في
خدمة جميع اللبنانيين من دون أي
تميز».
وق��ال« :أكدنا أيضا ً على تفعيل
بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه
عام  ،2009وعلى تبادل الزيارات
بين البلدين من أج��ل اإلس���راع في
تنفيذ هذا البروتوكول والتعاون».

وفاة رئي�س نادي الت�ضامن �صور
أنهى آرسنال مسيرة تعثر استمرت ألربع مواجهات بدون فوز،
ليصبح ثالثا ً في الترتيب العام لفرق الدوري.
سجل األلماني مسعود أوزي��ل الهدف األول من تسديدة في
الدقيقة الثالثة والعشرين ،وأضاف تشمبرلين الثاني بعد ثمانٍ
وثمانين ثانية فقط.
وقال إيدي هوي مدرب بورنموث« :لقد سيطر آرسنال على
المساحات .وكان من الصعب علينا الفوز بالكرات ،وهذا ال يناسب
أسلوب لعبنا .أهنئ آرسنال على تشكيلة العبيه الكبار وعلى
حسن حفاظهم على الكرة بينهم» .وتابع« :عملنا ما بوسعنا
لكن لم نشكل خطورة عليهم كما ينبغي .لم يتعين على حارس
مرماهم عمل الكثير ،وإن كان تصدى لمحاولتين كبيرتين».
بينما قال آرسين فينغر مدرب آرسنال« :بدأنا المواجهة بقوة
وسجلنا هدفين .مررنا بلحظات ضعف من الجيد لنا أننا لم نتلق
هدفاً ،وفي النهاية لعبنا للحفاظ على الفوز .هذه نقاط مهمة
لنا».
وأضاف« :لم نفز منذ فترة .أربع مواجهات من دون فوز .أمامنا
مواجهة مهمة األسبوع المقبل .سنالقي ليستر على أرضهم .الفوز
يخدمنا لنثق بقدراتنا».
واختتم« :المشوار حتى آخر الموسم بعيد .ليستر هو المرشح
للفوز اآلن ،لكن بانتظارهم مواجهات كبيرة .أعتقد أن لدينا القدرة
الكافية للفوز عليهم في أرضهم».

غوارديوال ي�ستعد
لخطف محمود داوود

ق��ال��ت صحيفة «ب��ي��ل��د» األل��م��ان��ي��ة إن الع���ب ب��وروس��ي��ا
مونشنغالدباخ ،األلماني الشاب صاحب األص��ول السورية
محمود داوود ،قد يكون أحد المطلوبين من قبل اإلسباني بيب
غوارديوال في مانشستر سيتي اإلنكليزي.
داوود أصبح واحدا ً من أهم أعمدة غالدباخ هذا الموسم ،حيث
نجح مع فريقه بإلحاق الخسارة الوحيدة في البوندسليغا
بالعمالق البافاري حامل اللقب  1-3في كانون األول الماضي.
وبحسب مصادر خاصة لبيلد ،انضم مانشستر سيتي إلى
قائمة المهتمين بداوود ،وذلك بعد وصول اهتمام مؤخرا ً من قبل
اليوفي بطل إيطاليا ،باإلضافة إلى مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
وكان الالعب الشاب قد أثار اهتمام أثرياء مانشستر بعد تألقه
في مباراتي فريقه أمامهم بالذات في دوري المجموعات من دوري
أبطال أوروب��ا هذا الموسم ،واللتين انتهتا بفوز السيتي 1-2
و.2-4
يذكر أن عقد الالعب البالغ من العمر  20سنة ،يمتد في
«البوروسيا بارك» حتى صيف  ،2018ومن المتوقع أن تتكفل
أموال السيتي بإغراء إدارة النادي األلماني بالتخلي عنه.

�أن�شيلوتي يريد ت�شيت�شاريتو
في بايرن ميونيخ

ذك��رت تقارير صحفية إسبانية أن مهاجم باير ليفركوزن،
المكسيكي خافيير هيرنانديز ،يثير اهتمام إدارة العمالق البافاري
بايرن ميونيخ.
وبحسب موقع ( )fichajesاإلسباني المتخصص بأخبار

كليبرز يهزم ميامي بف�ضل ت�ألق بول

قاد كريس بول لوس أنجليس كليبرز إلى تخطي ميامي هيت بتسجيله 22
نقطة في المباراة التي انتهت بفوز فريقه  93-100ضمن دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين.
وأضاف جمال كروفورد  20نقطة وجاي جاي ريديك  14ليحقق كليبرز فوزه
الحادي عشر في آخر  13مباراة له.
في المقابل فشل ميامي هيت في تحقيق فوزه السابع في آخر ثماني مباريات
وسجل له كل من دواين وايد وكريس بوش والسلوفيني غوران دراغيتش 17
نقطة باإلضافة إلى  15نقطة للوول دينغ.
وألحق دنفر ناغتس الخسارة الخامسة على التوالي والتاسعة في آخر 10
مباريات بنيويورك نيكس وتغلب عليه .96-101
وسجل كل من دانيلو غاليناري وويل بارتون  19نقطة للفائز وأضاف األخير
 11متابعة .في المقابل لم تنفع النقاط الـ 21التي سجلها كل من كارميلو
انتوني وكريستابس بورزينجيس في تجنيب فريقهما الخسارة.
وسجل العب االرتكاز المونتينيغري نيكوال فوسيفيتش السلة التي منحت
الفوز لفريقه اورالندو ماجيك على أتالنتا هوكس  94-96علما بأنه سجل 22
نقطة في المباراة.
وساهم إيفان فورنييه ( 21نقطة) وفيكتور اوالديبو ( )19بفوز أورالندو
أيضاً.
أما أفضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جف تيغ ( 24نقطة و 5تمريرات
حاسمة ،وأضاف كنت بازيمور  23نقطة و 8متابعات).
وحقق بوسطن سلتيكس ف��وزا ً كبيرا ً على ساكرامنتو كينغز 119-128
بفضل مساهمة كبيرة من افري برادلي ( 25نقطة) وايزيا توماس (.)22
والفوز هو التاسع لبوسطن في آخر  10مباريات له.
وتقدم بوسطن بفارق  21نقطة لكن ساكرامنتو نجح في تقليص الفارق إلى
 5نقاط قبل نهاية المباراة بدقيقتين .بيد أن الكلمة األخيرة كانت لتوماس الذي
سجل  9نقاط بعدها ليحسم النتيجة نهائيا ً في مصلحة فريقه.
يذكر أن ديماركوس كوزنيز كان أفضل مسجل في صفوف الخاسر (31
نقطة).
واعتبر مدرب كينغز جورج كارل بأنه ال خطر على مستقبله مع الفريق على
الرغم من الشائعات التي صدرت في األيام األخيرة عن إمكانية إقالته وقال
في هذا الصدد «لست في خطر .ال أستطيع منع أي شخص من حرية التعبير.
البعض يبدأ بالكالم ثم تبدأ المضاعفات ،لكني ال أشعر بالقلق».

االنتقاالت ،فإن بايرن ميونيخ قد ينضم هذا الصيف إلى السباق
على توقيع تشيتشاريتو ،بعد ورود اهتمام من عدد من األندية
الكبرى ،على رأسها آرسنال اإلنكليزي.
وأشار التقرير إلى أن المدرب المقبل لبايرن ميونيخ ،اإليطالي
أنشيلوتي ،طلب من اإلدارة البافارية االستعداد لتقديم عرض
رسمي لالعب الذي لعب تحت قيادته في ريال مدريد على سبيل
اإلعارة.
ولفت تشيتشاريتو االنتباه بعد تألقه ف��ي صفوف باير
ليفركوزن منذ وصوله الصيف الماضي من األولد ترافورد ،حيث
نجح بتسجيل  21هدفا ً في  24مباراة شارك بها منذ بداية الموسم
في مختلف المسابقات.

مدربو �إيطاليا:
لن ننتقد حكام الدوري ثانية

ا ّتخذ االتحاد اإليطالي لمدربي كرة القدم قراراً ،أمس االثنين،
بعد اجتماع مسؤوليه بضرورة ع��دم توجيه أي نقد من قبل
المدربين لحكام المباريات وذل��ك بعد زي��ادة حدة التوتر بين
الطرفين وك��ث��رة االن��ت��ق��ادات التي وجهها ال��م��درب��ون للحكام
وقراراتهم خالل األسابيع الماضية.
واجتمع عدد من المدربين مع الحكام ومسئولي اللعبة في مقر
االتحاد ،كان من بين قراراته ضرورة توقف المدربين عن إنتقاد
الحكام.
وقال أوليفيري رئيس إتحاد مدربي كرة القدم اإليطالية ،في
تصريحات أبرزتها صحيفة «اجازيتا ديللو سبورت»« :قررنا
أن يتوقف جميع المدربين عن توجيه االنتقاد للحكام ألنهم ال
يستطيعون الرد وبالتالي يصبح األمر غير عادل ويؤثر بشكل
سلبي على العالقة بين عناصر اللعبة المختلفة».
يوجه
وأضاف أوليفيري« :لن يرد المدربون على أي سؤال
ّ
إليهم يتعلق بأداء الحكم وقراراته بعد المباريات».

غوارديوال ي�سعى
ال�صطحاب �أالبا �إلى ال�سيتي

أش��ارت تقارير صحافية إسبانية إل��ى رغبة المدير الفني
اإلسباني لبايرن ميونخ األلماني بيب غوارديوال ،في اصطحاب
نجم «البافاري» دافيد أالبا معه إلى مانشستر سيتي الموسم
المقبل.
وتعاقد مانشستر مع غوارديوال لتدريب الفريق لمدة  3سنوات
ابتدا ًء من الموسم المقبل ،بعدما أعلن نيته في مغادرة «أليانز
أرينا».
قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» اإلسبانية ،إن غوارديوال
يرغب في ضم الدولي النمسوي إلى صفوف فريقه الجديد.
أضافت« :غوارديوال سيواجه منافسة شرسة من أندية ريال
مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ،الذين يرغبون في
الحصول على خدمات صاحب الـ 23عامًا».
أتمت« :بايرن لن يقبل  70أو  80مليون يورو من أجل التنازل
عن أالبا».

ك�أ�س �ألمانيا :طريق بايرن ميونيخ
مع َّبدة لن�صف النهائي
س��ت��ك��ون ال��ط��ري��ق م��م��ه��دة أم��ام
بايرن ميونيخ لمواصلة حلم إحراز
الثالثية في موسمه األخير مع مدربه
اإلسباني جوسيب غوارديوال عندما
يح ّل األربعاء ضيفا ً على بوخوم من
الدرجة الثانية في الدور ربع النهائي
من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم.
ويخوض بايرن ميونيخ موسمه
األخ��ي��ر م��ع غ���واردي���وال ال���ذي ق��رر
االنتقال الصيف المقبل الى الدوري
اإلنكليزي م��ن أج��ل اإلش���راف على
مانشستر سيتي ،وهو يريد بالتالي
ت��ودي��ع ال��ن��ادي ال��ب��اف��اري ب��إح��راز
ثالثية ال���دوري وال��ك��أس ومسابقة
دوري أبطال أوروبا.
وتبدو مهمة بايرن على الصعيد
المحلي سهلة نسبيا ً إذ يتصدر
ال���دوري ب��ف��ارق  8ن��ق��اط ع��ن أق��رب
مالحقيه بوروسيا دورتموند ،فيما
يبدو دور األربعة من مسابقة الكأس
في متناوله تماما ً نظرا ً الى الفوارق
الفنية الهائلة بين النادي البافاري
الفائز باللقب  17مرة (رقم قياسي)
من أصل  20مباراة نهائية حتى اآلن.
وي��دخ��ل ف��ري��ق غ���واردي���وال ال��ى

مباراته األول��ى مع بوخوم منذ أن
تغلب عليه خارج قواعده أيضا ً 1-2
في الدور الثالث من مسابقة الكأس
ف��ي  20ك��ان��ون االول  ،2011على
خلفية التعادل المخيب الذي حققه
السبت أمام باير ليفركوزن (صفر-
صفر) في ال��دوري المحلي من دون
أن يؤثر ذلك على موقعه في الصدارة
ب��ع��د اك��ت��ف��اء م�لاح��ق��ه دورت��م��ون��د
بالتعادل أيضاً.
ً
وسيكون تركيز بايرن منصبا في
األيام المقبلة على ما ينتظره في 23
الشهر الحالي ،حيث سيحل ضيفا ً
على يوفنتوس اإليطالي في الدور
الثاني م��ن مسابقة دوري أبطال،
خ��ص��وص�ا ً أن ال��م��ب��ارات��ي��ن اللتين
تفصالنه عن هذه االستحقاق سهلتين
نسبيا ً ألنه سيتواجه مع أوغسبورغ
ودارمشتات في المرحلتين المقبلتين
من الدوري ،إضافة الى لقاء بوخوم
الذي يعود فوزه األخير على النادي
البافاري الى  14شباط  2004حين
تغلب عليه 1-صفر ف��ي ال���دوري
المحلي.
ويواجه فريق غوارديوال احتمال

التواجه مع غريمه دورتموند في
ال��دور نصف النهائي في حال نجح
األخ��ي��ر ف��ي تخطي عقبة مضيفه
شتوتغارت اليوم ،علما ً بأن فريق
المدرب توماس توخيل خرج فائزا ً
من المباراة التي جمعته مع منافسه
في أواخ��ر تشرين الثاني الماضي
 1-4في المرحلة الرابعة عشرة من
ال��دوري لكن على ملعبه «سيغنال
ايدونا بارك».
وتفتتح مباريات رب��ع النهائي
بلقاء باير ليفركوزن ،الباحث عن
لقبه األول منذ  ،1993وضيفه فيردر
بريمن ال��ذي يحتل المركز الثاني
خلف بايرن من حيث ع��دد األلقاب
في المسابقة ( 6آخرها عام ،)2009
على أن يلتقي األربعاء هرتا برلين
مع مضيفه هايدنهايم من الدرجة
الثانية.
وتقام قرعة الدور نصف النهائي
األربعاء ،على أن تقام المباراتان في
 19و 20نيسان ،في حين يحتضن
الملعب األولمبي في برلين النهائي
يوم  21أيار.

ن��ع��ت ال��ه��ي��ئ��ة اإلداري�����ة
لنادي التضامن الرياضي
ف��ي ص��ور والهيئة اإلداري���ة
لجمعية التضامن الثقافية
االجتماعية (ص��ور) ،ببالغ
الحزن واللوعة فقيد الشباب
وال��ري��اض��ة ،فقيد الجنوب
ال��م��رح��وم رئ��ي��س ال��ن��ادي
الدكتور نصير نجيب بسما
(أبو نصير) ،إثر ذبحة قلبية
صباح أمس ،وسيشيع اليوم
الثالثاء ف��ي تمام ال��واح��دة
ظ��ه��راً ،م��ن أم���ام منزله في
ح���وش ص���ور ال���ى جبانة
بلدته عين بعال في قضاء
صور حيث يوارى في الثرى.

ت�أهيل ملعب طرابل�س البلدي
ال�ست�ضافة ك�أ�س االتحاد الآ�سيوي
أتمت «جمعية العزم والسعادة االجتماعية» بالتعاون
مع بلدية طرابلس ،األعمال اللوجستية لتأهيل ملعب
طرابلس البلدي ،وف��ق الشروط التي وضعها االتحاد
اآلسيوي للعبة ،تمهيدا ً الحتضان مباريات فريق «نادي
طرابلس الرياضي» في كأس االتحاد اآلسيوي.
وعملت الجمعية على تأهيل المنصة الرئيسية
للملعب ،إضافة إلى المكاتب والغرف المعدة للمعلقين،
ووضعت أجهزة صوت مطابقة للمواصفات العالمية،
ولوحات إعالنية الكترونية .كما جهزت الملعب بوسائل
االتصال الحديثة كافة ،وعملت على طالء غرف الالعبين
والمدرجات الشرقية والغربية.

الرافعي

وأكد رئيس بلدية طرابلس عامر الطيب الرافعي على أن
«تحضير ملعب طرابلس ليحتضن المباريات الدولية ،هو
أمر يؤكد حضور المدينة على الخريطة الرياضية ،وأنها
مدينة تستحق الحياة».
وكشف أن «البلدية بصدد إعداد دراسة لتأهيل الملعب،
لجعله من أهم المالعب في لبنان ،وستعلن عن مناقصة

لهذا المشروع في حينه» .وشكر جمعية العزم والسعادة
االجتماعية والقيمين عليها ،مؤكدا ً «أن طرابلس تستحق
اهتمام وتكاتف جميع أبنائها».

قمر الدين

وأكد رئيس «نادي طرابلس الرياضي» وليد قمر الدين
أن هذا العمل «إنما يمثل تجسيدا ً لرسالة «العزم» في
االهتمام بالحجر والبشر على ق��دم المساواة ،ال سيما
عنصر الشباب ال��ذي يشكل العامود الفقري للمجتمع
اللبناني عموما ً والطرابلسي خصوصاً» ،مشددا ً على أن
الملعب بحلته الجديدة ،سيكون في خدمة كافة األندية في
طرابلس».
تجدر اإلش��ارة إلى أن ملعب الرئيس الشهيد رشيد
كرامي البلدي ،من أول المالعب المشيدة في لبنان ،فقد
بني عام  ،1965وشهد الكثير من المباريات في إطار
البطوالت اإلقليمية والقارية التي احتضنها لبنان .مع
العلم أن أولى مشاركات الفريق الطرابلسي في كأس
االتحاد اآلسيوي ستكون اليوم ،أمام فريق «آلي أوش»
من قيرغيزستان.

البرازيلي رودريغو يُكمل محترفي ال�صفاء
اكتمل عقد الالعبين األج��ان��ب
في فريق الصفاء متصدر ال��دوري
ال��ل��ب��ن��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم بانضمام
المهاجم البرازيلي رودريجو سيلفا
( 32سنة) ،بدال ً من السنغالي سي
الشيخ ،الذي قرر النادي االستغناء
عنه.
وك��ان الصفاء ضم إل��ى صفوفه
أيضا ً قلب الدفاع البرازيلي راموس
جونيور والمهاجم اإليفواري كونيه
ت��ي��ي��زان ،ف��ي ح��ي��ن اس��ت��غ��ن��ى عن
المدافع النيجيري أدييل بريشيوس

ال��ذي ش��ارك معه أيضا ً في ذهاب
الدوري.
وبرز كونيه تييزان ( 27سنة) مع
التضامن صور الذي دافع عن الوانه
الموسم الماضي ،وهو يتميز ببنيته
الجسدية القوية ومهاراته الفردية.
وي��ت��م��ي��ز رام�����وس ( 31س��ن��ة)
بخبرته في المالعب اللبنانية؛ إذ
دافع عن ألوان األنصار لستة مواسم
متوالية ،قبل أن ي��ودع��ه الموسم
الماضي ،ويتميز بتغطيته الدفاعية
ومواكبته للهجوم حيث ب��رع في

اقتناص األه���داف عبر تصويبات
رأس��ي��ة أح��ي��ان �ا ً وم��ن رك�ل�ات حرة
مباشرة أحيانا ً أخرى.
وينتظر إداري��و الصفاء وجهازه
الفني أن يشكل رودري��ج��و إضافة
نوعية لهجوم الصفاء ،الذي يضم
محمد حيدر وع�لاء البابا ،علما ً أن
الفريق اعتمد بشكل أساسي على
العبيه المحليين في ذهاب الدوري
ح��ي��ث ش���ارك ش��ي��خ س��ام��ب��ا دي��وك
وبريشيوس لفترات قليلة ومتقطعة
في مباريات الصفاء.

هومنتمن ي�ستعيد انت�صاراته
ويهزم الت�ضامن في دوري ال�سلة
صعد فريق هومنتمن إلى المركز الثاني في الدوري
اللبناني لكرة السلة ،بفوزه على ضيفه التضامن الزوق
بفارق  15نقطة ( ،)77-92األحد.
كانت المباراة متكافئة قبل أن يتقدم الهومنتمن -66
 ،50لكن التضامن ورغم خروج العبه األميركي ديزموند
بينيغر من الملعب لإلصابة ،عاد وضغط على منافسه
ليقلص الفارق إلى ثالث نقاط  ،77-80قبل أن يعود
األميركي جاستن تابس ويسجل خمس نقاط متتالية
ليساعد فريقه على تحقيق فوزه السادس هذا الموسم.
برز من الفريق «البرتقالي» األميركي دواين جاكسون
الذي اختير أفضل العب في المباراة بتسجيله  29نقطة

واستحواذه على  9كرات مرتدة وتمرير  8كرات حاسمة،
وأضاف كل من تابس ونورفيل بيل  16نقطة لكل منهما.
وك��ان الصربي برانكو زفيتكوفيتش أفضل مسجل
في المباراة برصيد  33نقطة ،وأض��اف مواطنه فالدان
فوكوسافيتش  14نقطة واستحوذ على  16كرة مرتدة،
لكن هذا لم يكن كافيا ً ليتفادى فريقهما التضامن الخسارة
الخامسة.
ويتصدر الرياضي بيروت حامل اللقب الترتيب برصيد
 21نقطة من  7مباريات يليه هومنتمن برصيد  20نقطة
من  8مباريات متقدما ً بفارق  6نقاط عن التضامن صاحب
المركز السابع.

الواليات المتحدة قد تقاطع
�أولمبياد  2016خوف ًا من «زيكا»
ق��د ي��ق��اط��ع ري��اض��ي��و ال��والي��ات
المتحدة األل��ع��اب األول��م��ب��ي��ة عام
 2016في ري��ودي جانيرو بسبب
فيروس «زيكا» في البرازيل.
وأعلنت اللجنة األولمبية األميركية
في بيان موجه لالتحادات الرياضية
األميركية أمس االثنين أن الرياضيين
يجب أال يذهبوا إلى البرازيل إن لم
يشعروا أنهم محميون من فيروس
«زيكا».

وك���ان رئ��ي��س اللجنة األولمبية
الدولية توماس باخ أعلن قبل هذا
أن أبرز الرياضيين سيشاركون في
األلعاب رغم انتشار حمى زيكا.
على صعيد متصل نصح رئيس
دي���وان الرئيس البرازيلي النساء
ال��ح��وام��ل ب��ع��دم ح��ض��ور األل��ع��اب
األولمبية في ريو دي جانيرو ،مؤكدا
أن انتشار فيروس زيكا لن يؤدي إلى
إلغاء األولمبياد.

وأش����ار إل���ى ض����رورة توضيح
عدم وجود خطر على غير الحوامل
للرياضيين والمشجعين والسياح.
م��ن جهة أخ��رى اعتبرت منظمة
الصحة العالمية انتشار زيكا في
ب��ل��دان األم��ري��ك��ت��ي��ن ح��ال��ة ط���وارئ
بالنسبة للصحة العالمية.
وتجرى األلعاب األولمبية 2016
في ريو دي جانيرو في الفترة من الـ5
إلى الـ 21من آب المقبل.

