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�صور وعين بعال �ش ّيعتا
الدكتور ن�صير ب�سما في م�أتم حا�شد

�صفقات كبيرة في الميركاتو و�أرقام قيا�سية مختلفة
تتض ّمن الجولة األسبوعية اإلحصائية لموقع
«فيفا» إن��ج��ازات كالوديو بيتزارو وفرناندو
توريس ،باإلضافة إل��ى ثالثة أرق��ام قياسية
مختلفة م��ن توقيع ب��اري��س س��ان جيرمان
وجيانغسو سونينغ وفيكتور وإنياما.
 400م��ب��اراة لعبها ك�لاودي��و بيتزارو في
الدوري األلماني الجمعة ،ليصبح بذلك أول العب
أجنبي يبلغ هذا ال ّرقم .وقد احتفل البيروفي،
مسجالً هدفا ً
البالغ من العمر  37سنة ،بذلك
ّ
آخر واصل به سلسلته التهديفية الرائعة ،حيث
ه ّز الشباك  6م ّرات في آخر  5مباريات .وبذلك
خطى خطوة صغيرة أخرى في قائمة الهدّافين
التاريخيين في ال���دوري األلماني ،إذ أصبح
يقتسم المركز الـ 5مع أولف كيرستن برصيد
 182هدفاً .ولم يكن بيتزارو الالعب األجنبي
الوحيد الذي صعد في هذا الترتيب التاريخي،
فقد أصبح ك�لاس ي��ان هونتيالر ي��وم السبت
الماضي ثاني أفضل هدّاف في تاريخ شالكه 04
سجل المهاجم الهولندي هدفه رقم 74
بعد أن ّ
مع كتيبة جيلزنكيرشن في المباراة التي فازت
ّ
ليتخطى بذلك إيبي
بها  0-3ض ّد فولفسبورج،
ساند في الجدول التاريخي .ولكن ليس هناك
أدنى ّ
شك أنّ إنجاز كالوس فيشر ،صاحب الرقم
القياسي في النادي برصيد  182هدفاً ،سيبقى
صامدا ً لسنوات عديدة.
 258.9مليون ي��ورو هو المبلغ اإلجمالي
الذي أنفقته أندية الدوري الصيني الممتاز في
سوق االنتقاالت األول العام  ،2016أي أكثر
من أي دوري آخر .حيث تجاوز حتى الدوري
اإلنكليزي الممتاز الذي أنفقت أنديته ما مجموعه
 243.7مليون ي��ورو .وقد كان إنفاق األندية
الصينية تاريخيا ً لدرجة أ ّن��ه في غضون 10
أيام فقط ّ
حطمت  3م ّرات الرقم القياسي ألغلى
صفقة في آسيا .وكان راميريز أول من ّ
حطم هذا
الرقم بعد انتقاله من تشيلسي إلى جيانجسو
سونينج مقابل  28مليون يورو .وبعد أسبوع
ّ
تخطى جوانغزهو إيفرغراندي
واح��د فقط،
هذا الرقم القياسي بدفعه  42مليون لصالح
أتلتيكو مدريد لالستفادة من خدمات الكولومبي
جاكسون مارتينيز .ولكن الصفقة األغلى ت ّم
توقيعها ي��وم الخميس الماضي عندما أنفق
جيانجسو مبلغ  50مليون يورو للتعاقد مع
برازيلي آخر هو أليكس تيكسييرا .وكان نجم
شاختار دونيتسك ،الذي فاز معه  5م ّرات بلقب
الدوري األوكراني ،قد تح ّول إلى واحد من أبرز
سجل 22
الالعبين المطلوبين في العالم بعد أن ّ
هدفا ً في  15مباراة في الدوري هذا الموسم.
سجله فرناندو ت��وري��س مع
 100ه��دف
ّ

في مأتم حاشد ،شيّعت مدينة
ص����ور وم��ح��ل��ة ال���ح���وش وب��ل��دة
عين ب��ع��ال فقيد ص��ور والجنوب
وفقيد العمل األه��ل��ي وال��ري��اض��ي
واالجتماعي ،رئيس نادي التضامن
صور المرحوم الدكتور نصير نجيب
بسما (أبو نصير).
موكب التشييع انطلق سيارا ً من
أمام فيال الفقيد الكبير في الحوش،
تتقدمها سيارات اإلسعاف التابعة
لكشافة الرسالة اإلسالمية ،وجاب
ف��ي ش���وارع المدينة ال��ت��ي أحبها
وأعطاها وعمل ألجلها ،وكانت محطة
استقبال حاشدة للفقيد أمام نادي
التضامن ص��ور – سفير الجنوب
ب��ح��ض��ور ش��خ��ص��ي��ات وف��ع��ال��ي��ات
المدينة وحشد كبير م��ن األهالي
و ُمح ّبي الحكيم ون��ادي التضامن
ص��ور ،وعزفت الفرقة الموسيقية
لجمعية اليسار الشبابية ألحان
التكريم للنعش الذي م ّر في ساحة
ال��ت��ض��ام��ن ق��ب��ل أن ت��ع��زف أل��ح��ان
الحزن ،فيما ارتفعت يافطات الحداد
على شرفات ن��ادي التضامن صور
أتلتيكو مدريد يوم السبت في المباراة التي
ف��از بها فريقه  1-3ض� ّد إي��ب��ار .حيث احتفل
مهاجم تشيلسي السابق بفرحة كبيرة وتن ّفس
الصعداء أل ّنه كان قد صام عن التهديف طوال
 19مباراة متتالية  -وهي ثاني أسوأ سلسلة
في مسيرته اإلحترافية  -منذ تسجيل هدفه
 99ض ّد الخصم نفسه في أيلول .كما أنّ هدفه
الـ 100جعله يدخل قائمة أفضل عشرة هدافين
في تاريخ النادي ،ويلتحق بالنجم سيرخيو
أج��وي��رو .وم��ن جهته ،احتفل لويس إنريكي
بمئويته الخاصة عندما قاد مباراته الـ100
كمدرب لبرشلونة في الفوز على ليفانتي .2-0
وك��ان ذلك هو االنتصار العاشر على التوالي
لفريق برشلونة ،لتصل سلسلة المباريات التي
لم يتج ّرع فيها الفريق الهزيمة إلى  28مباراة،
معادال ً بذلك الرقم القياسي للنادي .وهذا ال ّرقم
الذي ح ّققه النادي الكتالوني في موسم -2010
 2011قد ي ّ
ُحطم هذه الليلة إذا تج ّنبت برشلونة
الهزيمة على ملعب فالنسيا.
 34مباراة دون هزيمة هو الرقم القياسي

الجديد الذي ح ّققه باريس سان جيرمان في
الدوري الفرنسي األسبوع الماضي .حيث ّ
حطم
حامل اللقب يوم األربعاء الرقم القياسي الذي
ك��ان بحوزة نانت منذ موسم 1995-1994
بعد فوزه  1-3على مضيفه لوريان .ومدّد يوم
األحد سلسلته الرائعة بفوزه  2-1على أولمبيك
سجل
مارسيليا .في الدقيقة  2من هذه المباراةّ ،
زالت��ان إبراهيموفيتش أسرع هدف في إحدى
مباريات كالسيكو كرة القدم الفرنسية في أكثر
سجل لويس فرنانديز هدفا ً
من ثالثة عقود (منذ ّ
في أول  60ثانية العام  .)1985وعلى الرغم
من أنّ فريق مارسيليا صعّ ب األمور كثيرا ً على
منافسه ،إلاّ أ ّنه يملك سلسلة سلبية من  7هزائم
متتالية ض ّد باريس سان جيرمان .ولكن األسوأ
هو أنّ الفريق لم يفز في أي من مبارياته العشر
األخيرة على أرض��ه في ال���دوري ،وه��ي أطول
سلسلة من هذا النوع في تاريخ النادي.
 3بطاقات حمراء في موسم 2016-2015
جعلت فيكتور وانياما يعادل رقما ً قياسيا ً في
ال��دوري اإلنكليزي الممتاز .حيث ُط��رد العب

خط الوسط الكيني في فريق ساوثهامبتون
م ّرة أخرى يوم السبت في الفوز الصعب 0-1
على ويستهام يونايتد ،ليصبح أول العب
يُطرد من الملعب ثالث مرات في الموسم نفسه
منذ أن عانى من ذلك ويس ب��راون في موسم
 .2014-2013وفي المقابل ،ال يزال مستوى
تحسن مستم ّر ،ويرجع الفضل
ساوثهامبتون في
ّ
في ذلك أساسا ً إلى صالبة فريزر فورستر .حيث
يُقدّم حارس مرمى سلتيك سابقا ً مستوى رائع
منذ عودته من إصابة طويلة ،ث ّم الحفاظ على
نظافة شباكه في  5مباريات متتالية .إذ لم
تستقبل شباك فريقه أي هدف طوال  7ساعات
سجل روميلو
ونصف .في مكان آخر بإنجلتراّ ،
لوكاكو هدفه  16مع إيفرتون ه��ذا الموسم،
ليعادل الرقم القياسي للنادي في موسم واحد
في الدوري الممتاز (الذي كان قد حققه توني
كوتي في موسم  .)1994-1993كما يعيش
زميله في الفريق آرون لينون أفضل أيامه بعد
أن ه ّز الشباك في ثالث مباريات رسمية على
التوالي للمرة األولى في مسيرته.

كوري يقود ووريرز �إلى فوزه العا�شر
تعملق ستيفن كوري وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز إلى تحقيق فوزه العاشر على التوالي،
وكان على حساب هيوستن روكتس  110-123ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
وسجل كوري أفضل العب في الدوري  35نقطة بينها  7رميات ثالثية في مباراة مثيرة ،ليحقق
ّ
فريقه فوزه السابع واألربعين هذا الموسم مقابل  4هزائم فقط.
كما أنّ ووريرز حافظ على سجلّه خاليا ً من الهزائم على ملعبه هذا الموسم في  24مباراة ،رافعا ً
رصيده إلى  42مباراة على ملعب «اوراكل» من دون هزيمة أيضاً.
وح ّقق هيوستن روكتس بداية سيئة للغاية فاستغل ووريرز األمر ليتقدم  22-38بعد مرور 11
دقيقة فقط ،لكن هيوستن انتفض بقيادة جيمس هاردن ليتقدم  69-74في مطلع الشوط الثاني.
وسجل هاردن  37نقطة لهيوستن من دون أن يمنع الهزيمة عن فريقه.
وسجل كارميلو انتوني  31نقطة لكنها لم تكن كافية لتحاشي نيويورك نيكس هزيمة جديدة ض ّد
واشنطن ويزاردز  ،111-108في أول مباراة رسمية يخوضها األول بعد إقالة مدربه ديريك فيشر.
فسجل األول  26نقطة والثاني .28
وتأ ّلق برادلي بيل وجون وول في صفوف واشنطن
ّ
وكان رئيس نيويورك نيكس المد ّرب الشهر السابق فيل جاكسون ق ّرر إقالة فيشر بعد تع ّرض
الفريق إلى تسع هزائم في آخر  10مباريات كان آخرها بإشرافه ض ّد دنفر ناغتس األحد الماضي.
وساهم ال ماركوس الدريدج وكاوهي ليونارد في قيادة سان أنطونيو سبيرز إلى الفوز على ميامي
هيت  ،101-119بتسجيلهما  28و 23نقطة على التوالي ،وأضاف داني غرين  15نقطة للفائز
أيضاً.
فسجل له دواين واين  20نقطة ،وأضاف كريس بوش  18نقطة.
أ ّما ميامي
ّ
وفي مباراتين أخريين ،فاز ميلووكي باكس على بوسطن سلتيكس  ،111-112ويوتا جاز على
داالس مافريكس .110-123

كسر في القدم يغ ّيب مارك غاسول
عن صفوف ممفيس

أعلن نادي ممفيس غريزليز صاحب المركز الثاني في مجموعة الجنوب الغربي في دورة كرة
السلة األميركي للمحترفين أمس األربعاء ،أنّ نجمه األسباني مارك غاسول تع ّرض لكسر في قدمه
اليمنى.
وأ ّكد الكشف الطبي والتصوير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له غاسول أمس الثالثاء ،إصابته
بكسر بعدما اضط ّر االثنين إلى ترك مكانه في بداية المباراة التي خسرها فريقه أمام بورتالند ترايل
باليزرز  112-106بعد التمديد ،لكنه كان يشعر بألم شديد في القدم في نهاية األسبوع الماضي.
وقال المدير العام لممفيس كريس واالس« :مارك سيغيب عن صفوف الفريق لمدة غير محدّدة
بعد ،وسيت ّم االعالن عن تفاصيل أخرى بعد العطلة المقررة من  12إلى  14شباط الحالي بمناسبة
مباراة كل النجوم».
وأضاف واالس« :مارك العب أساسي لفريقنا ،ونحن سنعمل كل ما يلزم لتسريع شفائه».

وسجل غاسول في  52مباراة لعبها هذا الموسم معدل  16.6نقطة ،و 7متابعات ،و 3.8تمريرات
ّ
حاسمة في المباراة الواحدة.

باو غاسول يشارك في مباراة كل النجوم

ويشارك العب السلة األسباني باو غاسول في مباراة كل النجوم بدوري كرة السلة األميركي
للمحترفين ،بعد أن ت ّم اختياره كبديل لالعب جيمي بوتلر المصاب.
و ُتعتبر هذه هي المرة السادسة التي يشارك فيها الالعب األسباني في مباراة كل النجوم خالل
مسيرته.
وق ّرر آدم سيلفر ،مف ّوض رابطة الدوري األميركي لكرة السلة ،استدعاء غاسول بعد أن تأ ّكد غياب
زميله في شيكاغو بولز ،جيمي بوتلر ،بسبب معاناته من إصابة في الركبة اليسرى.
وبموجب قرار سيلفر ،سيكون جاسول هو الالعب الوحيد من خارج الواليات المتحدة األميركية،
الذي يشارك في هذه المباراة التي ُتقام في  14شباط الجاري بمدينة تورنتو الكندية.
وفي سابقة فريدةُ ،تقام مباراة كل النجوم هذا العام ألول مرة خارج األراضي األميركية.
وكان غاسول من أبرز الالعبين الذين شاركوا في مباراة كل النجوم العام  ،2015بجانب شقيقه
مارك غاسول ،الذي لم يتم ّكن هذه المرة حتى من أن يكون من بين الالعبين الـ 15الحاصلين على
أكبر عدد من األصوات.

برل�سكوني يحتفل بالذكرى الـ  30مع الرو�سونيري
احتفل سيلفيو برلسكوني أمس األربعاء بذكرى مرور ثالثين عاما ً
على تو ّليه رئاسة نادي ميالن اإليطالي لكرة القدم.
وامتلك برلسكوني فريق الروسونيري منذ  10شباط  1986على
إثر هروب الرئيس السابق جوزيبي فارينا بأموال الخزينة.
ووعد برلسكوني البالغ حينها ( 49سنة) ،برفع ميالن إلى مصاف
الكبار من خالل مقولته الشهيرة «سأجعل العالم يعرف إيطاليا على
أ ّنها بلد نادي الميالن».
وبفضل تخطيطه الجيد وتعاقداته مع العبين مميّزين مثل
الهولنديين فان باستن ورود غوليت ،استطاع برلسكوني أن يدفع
ميالن نحو كسر جفاء األلقاب الذي أمت ّد لـ  10سنوات ،والفوز بلقب
الدوري اإليطالي موسم .1988-1987
ووفق صحيفة «كوريري ديللو سبورت» ،فإنّ برلسكوني دفع ما

يزيد عن  715مليون يورو منذ امتالكه للنادي.
وخ�لال فترة رئاسته للميالن ح ّقق برلسكوني  28لقبا ً وهم
كاآلتي:
ال���دوري,1993-1992 ,1992-1991 ,1988-1987( :
,2004-2003 ,1999-1998 ,1996-1995 ,1994-1993
.)2011-2010
السوبر اإليطالي.)1988،1992،1993،1994،2004،2011( :
كأس ايطاليا.)2002،2003( :
دوري األب��ط��ال (-1994،2002-1993 ،1989-1988
.)2007-2003،2006
كأس السوبر األوروبي.)1989،1990،1994،2003،2007( :
كأس القارات والعالم لألندية.)2007-1990-1989( :

االتحاد الألماني
لكرة القدم يطالب
با�سترجاع �أمواله
ال تزال تبعات فضيحة مونديال  2006مستمرة
في انتظار ما س ُتسفر عنه األيام المقبلة.
كشفت تقارير صحافية ألمانية الثالثاء ،أنّ االتحاد
األلماني لكرة القدم طالب فيدور رادم���ان ،النائب
السابق لرئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم
 ،2006بر ّد مبلغ الستة ماليين و 700ألف يورو
(سبعة ماليين و 300ألف دوالر) ،محل االشتباه،
الذي دفعته اللجنة التحاد الكرة الدولي «فيفا» قبل
انطالق تلك البطولة ،وتسبّب في إثارة فضيحة كبرى
في الكرة األلمانية.
وأشارت صحيفة «بيلد» األلمانية إلى أ ّنه يتعيّن
على فرانز بيكينباور ،رئيس اللجنة المنظمة لمونديال
 2006آنذاك ،إرجاع هذا المبلغ خالل  20يوماً.
يُذكر أنّ المبلغ محل االشتباه ،ت ّم تحويله إلى أحد
حسابات الفيفا قبل مونديال .2006
وقالت الصحيفة ،إنّ اللجنة المنظمة لمونديال
ألمانيا  2006أنشأت حسابا ً خاصا ً وضعت فيه
المبلغ المذكور بتمويل من رئيس شركة أدي��داس
السابق روب���رت لويس دري��ف��وس ،م��ن أج��ل ش��راء
أص��وات لصالح ملف استضافة ألمانيا لمونديال
.2006
وكان يُنظر إلى المبلغ المذكور في بداية األمر على
أ ّنه مخصص من أجل إقامة حفل االفتتاح الخاص
بالبطولة ،والذي ت ّم إلغاؤه في ما بعد.
وقال بيكينباور ،إنّ اللجنة المنظمة قامت بدفع
المبلغ محل الخالف من أجل الحصول على دعم يبلغ
 250مليون فرانك سويسري من الفيفا ،مؤ ّكدا ً في
الوقت نفسه أ ّنه يجهل هويّة من ت ّم تحويل المبلغ
إليه.

كما في كل أرجاء المدينة.
وم��ن ص��ور إل��ى ال��ح��وش ،حيث
جاب الموكب في شوارع المحلة التي
كان للفقيد مساهمة كبيرة في عملية
بنائها وإعمارها ،ثم إلى مسقط رأسه
ف��ي ب��ل��دة عين ب��ع��ال حيث أُقيمت
جنازة حاشدة للفقيد بمشاركة أبناء
صور وعين بعال وشخصيات من كل
وصلّي
الجنوب والعاصمة بيروتُ ،
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على جثمان الفقيد في بلدته عين
بعال قبل أن ي��وارى في الثرى ،ث ّم
تقبّل آل الفقيد وإدارة نادي التضامن
صور التعازي من المشيّعين.
جريدة «البناء» التي آلمها النبأ
المؤسف ،تع ّزي نفسها أوالً ،وتتقدّم
من ذوي الفقيد الغالي وعموم أهالي
صور وعين بعال والجنوب اللبناني
بأح ّر التعازي.

لبنان ي�ض ّيع الفوز في الثانية الأخيرة
�أمام قيرغز�ستان في �صاالت �آ�سيا
أض��اع منتخب لبنان فرصة الفوز
في الثواني القاتلة من مباراته مع
منتخب قيرغزستان ،فخرج متعادال ً
بنتيجة  ،4-4ف��ي أول���ى مبارياته
ضمن المجموعة األولى في كأس آسيا
لكرة القدم للصاالت التي افتتحت،
أمس األربعاء في العاصمة األوزبكية
طشقند ،وتستمر حتى  21شباط
الحالي.
سجل للبنان محمد قبيسي ( )2وعلي
ّ
طنيش وحسن زيتون ،وألوزبكستان
رسالن إيرميكوف واوالنبك بايغازي
ومقصدبك أليموف (.)2
وش���ه���دت ق���اع���ة «أوزب��ك��س��ت��ان
س��ت��ادي��وم» أغ��رب م��ب��اراة ف��ي تاريخ
المنتخب اللبناني الذي عاش سيناريو
صعباً ،عندما أفلت الفوز من بين يديه
في الثواني القاتلة ،إضاف ًة إلى تل ّقيه
أهدافا ً غريبة ،وإه��داره أهدافا ً سهلة،
ليخرج م��ن اللقاء متقاسما ً النقطة
مع قيرغزستان في مجموعة مع ّقدة
تض ّمهما إلى السعودية وأوزبكستان،
التي انتهت مباراتهما بفوز أصحاب
الضيافة بنتيجة .2-5
المنتخب اللبناني ق��دّم شوطين
مختلفين ،حيث ك��ان األداء أكثر من
عاديّ في الشوط األول ،وعابه البطء
وع��دم الفعالية ،فتل ّقى هدفا ً سريعا ً
ف��ي ال��دق��ي��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة ب��ع��د خ��ط��أ في
تنفيذ ركلة ركنية سمحت إليرميكوف
باالنفراد والتسجيل بسهولة من بين
قدمي الحارس حسين همداني .إلاّ أنّ
ال��ه��دف الثاني بعد س��ت دق��ائ��ق كان
األكثر غرابة ،وذلك عندما سدّد حسن
زيتون كرة قوية على مشارف المنطقة
القيرغيزية ،ف��ارت �دّت كرته م��ن قدم
بايغازي وسقطت من ف��وق همداني
المتقدّم عن مرماه وتهادت في الشباك.
وتغيّر اللبنانيون كل ّيا ً في الشوط
الثاني ،فارضين سيطرتهم منذ اللحظة
األولى ،ما م ّكنهم من معادلة النتيجة
بهدفين جاءا في ظرف دقيقتين ،األول

عبر قبيسي بتمريرة من كريم أبو زيد
بعد حركة فنية جميلة ( ،)23والثاني
منسقة حملت
م��ن خ�لال رك��ل��ة ح��رة ّ
توقيع طنيش ح ّركها له أبو زيد أيضا ً
(.)24
وف��ي ال��وق��ت ال���ذي ج��اء فيه ال��ر ّد
القيرغيزي سريعا ً
ٍ
بهدف صاروخي
من أليموف ( ،)25عادل لبنان النتيجة
بواسطة زيتون بعد تمريرة من القائد
قاسم قوصان ( ،)28إلاّ أنّ «األحمر»
تقدّم للمرة األول��ى في المباراة بعد
مجهو ٍد ف��رديّ آخر من أبو زيد ،أنهاه
قبيسي بذكاء في الشباك (.)32
وف���ي وق����تٍ رم���ى ف��ي��ه المنتخب
القيرغيزي كل ثقله بلجوئه إلى الـ»باور
بالير» في آخر دقيقتين ،دفع لبنان ثمن
رعونته أمام المرمى في مناسبات عدّة،
ومنها عندما انفرد ثالثة العبين أكثر من
مرة من دون أن يه ّزوا الشباك ،فكانت
الضربة القاضية قبل  1.6ثانية على
النهاية عندما استلم أحمد خير الدين
كرة أم��ام مرماه ففقد تركيزه بطريقة
مستغربة ،ما سمح ألليموف بخطفها
والتسجيل في مرمى همداني وسط
صدمة على وجوه الالعبين اللبنانيين
والجهاز الفني.
وبعد ال��م��ب��اراة ،ق��ال م��درب لبنان
األسباني باكو أراوج���و ف��ي المؤتمر
الصحفي« :طوال  25عاما ً من مسيرتي
في الفوتسال ،لم أشاهد أهدافا ً غريبة

تدخل مرمى فريق واح��د وفي مباراة
واحدة بهذه الطريقة .األمر الواضح أنّ
العبينا قاموا بمجهو ٍد كبير وعادوا إلى
المباراة بشك ٍل الفت ،لكن الحظ لم يكن
إلى جانبنا أيضا ً لنقطف ثمار جهدنا».
وفي سؤال حول إذا ما كان راضيا ً
عن أداء منتخبه ،قال اراوج��و« :لست
راض
راضيا ً عن الشوط االول ،لكنني ٍ
عن أدائ��ن��ا في الشوط الثاني .وهنا
تكمن الخيبة ألننا ل��و لعبنا بنفس
الطريقة على مدار الشوطين لخرجنا
بأول انتصار لنا».
وتابع« :ال أريد أن أضع اللوم على
الالعب الذي أخطأ في الثواني القاتلة،
ألنه كان من المفترض أن ننهي المباراة
قبلها من خ�لال الفرص التي سنحت
لنا».
وختم« :تعلّمنا من هذه المباراة أن
ّ
نحضر بشك ٍل أفضل للقاء السعودية،
وكل شيء ال يزال على أرض الملعب،
وكل الفرص متاحة لجميع المنتخبات
في مجموعتنا».
ويخوض لبنان مباراته الثانية مع
السعودية بعد غ� ٍد الجمعة الساعة
 13.30بتوقيت بيروت.
م ّثل لبنان :حسين همداني ،كريم ابو
زيد ،احمد خير الدين ،علي الحمصي،
حسن زيتون ،قاسم قوصان ،محمد
قبيسي ،علي طنيش ،كامل الياس،
مصطفى سرحان.

ت�أهّ ل طرابل�س �إلى دور المجموعات في ك�أ�س االتحاد الآ�سيوي

ا�سطنبلي :لن نكون �صيد ًا �سه ًال في الم�شوار القا ّري
تأهّ ل ن��ادي طرابلس للمرة األولى
إلى دور المجموعات في كأس االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم بفوزه  6-7بركالت
الترجيح على عالي مم ّثل قرغيزستان
في الدور التمهيدي الثالثاء.
وانتهى الوقت األصلي ،ث ّم اإلضافي،
بالتعادل من دون أهداف قبل أن ينتزع
حامل لقب كأس لبنان بطاقة الظهور
في دور المجموعات.
وسيلعب طرابلس في المجموعة
الثانية م��ع نفط ال��وس��ط ال��ع��راق��ي،
والفيصلي األردن���ي ،واالستقالل من
طاجيكستان.
وسنحت فرصة لطرابلس للتقدّم
بهدف في الدقيقة  ،34ولكن كاشوبا
فاليري حارس مرمى عالي تأ ّلق وأنقذ
ركلة جزاء من محمد غدار.

ونجح عبدو طافح ،ح��ارس مرمى
طرابلس ،في التصدّي لركلة ترجيح
ليضمن طرابلس التقدم في المسابقة
القارية.
وأع��رب ال��س��وري محمد اسطنبلي
ال��م��ح��ت��رف ض��م��ن ص��ف��وف طرابلس
اللبناني ،عن سعادته الكبيرة بتأهّ ل
فريقه ل��دوري المجموعات لمسابقة
ك��أس االت��ح��اد اآلس��ي��وي ل��ك��رة القدم
بفوزه  6-7بركالت الترجيح أمام آالي
القيرغيزستاني في ال��دور التمهيدي
أمس الثالثاء .
وق���ال اسطنبلي ف��ي تصريحات
خاصة« :أُبارك لجميع عشاق وجماهير
خاصة ،ولبنان عا ّمة،
نادي طرابلس
ّ
على التأهّ ل المهم لدوري المجموعات..
هو ثمرة جهد وعمل جماعي من كوادر

تعمل بصمت لنجاح الفريق».
وأض��اف اسطنبلي« :طموحاتنا
ك�ل�اع���ب���ي���ن ك���ب���ي���رة ف����ي دوري
المجموعات ،ولكن يجب أن يقترن
ذل���ك بالعمل واالج��ت��ه��اد ..يبقى
التوفيق من الله تعالى ،ولكننا لن
نخذل جمهورنا ،وسنكون منافسا ً
صعبا ً في البطولة.
وحول انتقاله إلى طرابلس ،أشار
اسطنبلي إلى أنّ المدرب السوري نزار
م��ح��روس ك��ان السبب الرئيسي في
انتقاله للنادي الطرابلسي ،مؤ ّكدا أنّ
مد ّربه يثق به لدرجة كبيرة في قيادة
خط الدفاع.
وسبق السطنبلي العمل مع محروس
م��ن قبل م � ّرت��ي��ن ،م��ع ن���ادي ال��وح��دة
الدمشقي والمنتخب السوري.

مدرب منتخب لبنان
ي�ستدعي  23العب ًا لوديّة �أوزبك�ستان
يخوض منتخب لبنان لكرة القدم تدريبه اليوم الخميس
على ملعب مج ّمع بئر حسن الرياضي ،استعدادا ً للمباراة
الدولية الوديّة أمام أوزبكستان المق ّررة األحد المقبل في
دبي ،علما ً أنّ المنتخب سيغادر بيروت صباح السبت.
واستدعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المونتينيغري
ميودراغ رادولوفيتش  23العبا ً لالنخراط في التدريب،
على أن يختار في ضوئه  18العبا ً للمباراة المرتقبة في
دبي.
والالعبون المستدعون للتدريب الخميس ،هم :أحمد
تكتوك وحسن أومري ومحمود سبليني وعباس عطوي
(النجمة) ،مهدي خليل ونور منصور ومحمد زين طحان
وأحمد جلول ومحمد حيدر وعالء البابا (الصفاء) ،حسن

بيطار وحسين زي��ن وحسين عواضه وحسن شعيتو
(العهد) ،أحمد مغربي (طرابلس الرياضي) ،غازي حنيني
ومحمود أحمد كجك ومحمود محمد كجك (الراسينج)،
معتز بالله الجنيدي (األن��ص��ار) ،حسين ال��در (شباب
الساحل) ،فضالً عن يوسف محمد ورضا عنتر وعدنان
حيدر.
وسيعكف الجهاز الفني بعد لقاء أوزبكستان على
اإلعداد للمرحلة المقبلة المتض ّمنة المواجهتين مع كوريا
الجنوبية في سيول  24آذار المقبل ،وميانمار في بيروت أو
صيدا يوم  29من نفس الشهر ،ضمن الجولتين األخيرتين
من التصفيات المزدوجة لكأسي العالم  2018وآسيا
.2019

