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حناوي تلقى دعوة من خميدي لزيارة �إندوني�سيا
والتقى وفد ًا ريا�ضي ًا �ألماني ًا

دوري �أبطال �أوروبا في كرة القدم

مان�ش�ستر �سيتي يبحث عن ت�أهل تاريخي �إلى ربع النهائي
ي��ب��ح��ث م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي عن
الخروج من دوام��ة النتائج السيئة
وال��ت��ي ك��ان أب��رزه��ا السقوط أم��ام
تشيلسي بخماسية في كأس إنكلترا.
ويسعى إلى تأكيد تضحيته بالكأس
المحلية من أجل عيون دوري أبطال
أوروب���ا وبلوغ ال��دور رب��ع النهائي
للمرة األولى في تاريخه عندما يحل
ضيفا ً على دينامو كييف األوكراني
اليوم األربعاء في ذهاب ال��دور ثمن
النهائي.
ومنح م��درب مانشستر سيتي،
التشيلي مانويل بيليغريني األولوية
للمسابقة القارية على حساب كأس
إنكلترا عندما دفع بتشكيلته الرديفة
أمام تشيلسي أول من أمس األحد في
ال��دور ثمن النهائي فكانت النتيجة
خ��س��ارة تاريخية  5-1وتوديعه
للمسابقة.
وكان قرار بيليغريني متوقعا ً كونه
اعترف قبلها بيومين بصعوبة موقف
فريقه ،وقال« :مسابقة الكأس مهمة
بالنسبة لنا ولكننا نملك فرصة بلوغ
الدور ربع النهائي للمسابقة القارية
للمرة األولى في تاريخ النادي ولذلك
فسنعطيها األولوية».

تراجع المواطنين

وواجه بيليغريني انتقادات الذعة
بسبب إراحته لنجومه ،بيد أنه أكد
أنه اضطر إلى ذلك في أسبوع حاسم
للفريق حيث سيالقي ليفربول األحد
المقبل في المباراة النهائية لمسابقة
كأس الرابطة ،مشيرا ً إلى أنه طالب
بتقديم المباراة ضد تشلسي إلى
السبت من دون جدوى.
وسيكون بيليغريني الذي سيترك
منصبه ن��ه��اي��ة ال��م��وس��م الحالي
ل�لإس��ب��ان��ي ج��وس��ي��ب غ���واردي���وال،
مطالبا ً برفع معنويات العبيه الذين
تلقوا ضربتين موجعتين في الدوري
المحلي بخسارتين متتاليتين أمام
أبرز المنافسين لهم على اللقب ليستر
سيتي المتصدر وتوتنهام الثاني،
حيث تراجعوا إل��ى المركز الرابع
بفارق  6نقاط خلف األول و 4نقاط
خلف الثاني وجاره اللندني آرسنال،
وبالتالي ازدادت مهمتهم صعوبة في
التتويج باللقب.
وأك���د ح���ارس م��رم��ى مانشستر
سيتي الدولي جو ه��ارت على قدرة
فريقه في الذهاب بعيدا ً في المسابقة
القارية في حال وثق الالعبون في
مؤهالتهم.
وقال هارت في تصريحات لموقع
النادي على شبكة االنترنت« :يجب
أن نثق في قدراتنا وإال ليس هناك
م��ا يدعو إل��ى التركيز على مباراة
األربعاء».
وأضاف« :أعتقد أننا نملك األسلحة
ال�لازم��ة ل��ذل��ك ،كما ت��ع��رف��ون أنها
أفضل المسابقات ،وإذا لم تكن في
أفضل مستوياتك فأنك بكل بساطة
ستخسر في هذه المسابقة ،وبالتالي
يجب أن نكون في قمة مستوانا في
هذه المباراة وأن نكون في المكان
الصحيح والتوقيت الصحيح».
وت��اب��ع« :أن��ه��ا مسابقة مذهلة،
نتطلع إلى الذهاب إلى أبعد دور فيها،
ولكننا محظوظون بأننا ننافس على
جميع المسابقات».
وأردف ق��ائ�لاً« :أغ��ل��ب األوق���ات
عندما تأتي مسابقة دوري أبطال
أوروبا نكون دائما ً ننافس على جميع
الجبهات ،وهذا هو الوقت المناسب
كي تكون العبا ً لمانشستر سيتي
والوقت المناسب من أجل القتال».
وس��ي��ح��اول م��ان��ش��س��ت��ر سيتي
استغالل ابتعاد دينامو كييف عن
المنافسة كونه لم يخض أي مباراة
منذ  9كانون األول الماضي وتأهله
إلى الدور ثمن النهائي ،وإنهائه العام
 2015بـ 6انتصارات متتالية في
مختلف المسابقات.
من جانبه ،دخل الفريق األوكراني
في معسكر تدريبي جنوب إسبانيا
وخ����اض ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��م��ري��ن��ات
والمباريات الودية.
وتعود الخسارة األخيرة لدينامو

كييف إلى  4تشرين الثاني الماضي
عندما سقط أم��ام مضيفه تشلسي
اإلنكليزي  2-1في دور المجموعات.
والتقى مانشستر سيتي ودينامو
كييف مرتين سابقا ً وكانتا في ثمن
نهائي ال���دوري االوروب���ي «يوروبا
ليغ» عام  2011عندما حجز الفريق
األوكراني بطاقته إلى ربع النهائي
ع��ل��ى ح��س��اب ال��ف��ري��ق االن��ك��ل��ي��زي
ب��ال��ف��وز عليه 2-صفر ذه��اب��ا ً في
كييف وخسارته أمامه صفر -1في
مانشستر.

هل يكرر سيميوني إنجازه
في دوري األبطال؟

يترقب عشاق أتلتيكو مدريد ما
سيضيفه سيمويني في نسخة دوري
أبطال أوروب���ا الحالية قبل رحيله
المحتمل خ���ارج أس���وار فيسينتي
كالديرون .وبعد موسمين مميزين
ف��ي دوري أب��ط��ال أوروب����ا ي��واج��ه
األرجنتيني دييغو سيميوني اختبارا ً
«غامضاً» عندما يحل ضيفا ً على
آيندهوفن الهولندي اليوم األربعاء
في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.
وت��ح��وم اإلش��اع��ات ب��ش��أن بقاء
سيميوني مع أتلتيكو مدريد اإلسباني
في الموسم المقبل نظرا ً لسعي العديد
من األن��دي��ة الكبرى لخطف توقيع
صاحب الـ 45عاما ً باإلضافة الزدياد
احتماالت خروج الروخيبالنكوس بال
ألقاب للموسم الثاني توالياً.

تعادل فياريال ع ّقد المهمة

أدى ت��ع��ادل أت��ل��ت��ي��ك��و وضيفه
فياريال األحد في المرحلة الخامسة
والعشرين من الدوري اإلسباني إلى
ازدياد وضع الفريق تعقيدا ً للمنافسة
على اللقب خاص ّة وأنّ برشلونة بات
يبتعد عنه بفارق  8نقاط.
كما أنّ سلتا فيغو أخ��رج��ه من
ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لتبقى
األدوار المتقدمة ف��ي األب��ط��ال آخر
األوراق التي يمكن أن يلعب عليها
لتسجيل وداع مشرف.

أين تكمن المشكلة؟

يعلم أكثر المقربين من أتلتيكو أن
تشكيلة المدرب األرجنتيني تأثرت
بضعف إمكانيات ن��ادي العاصمة
هذا الموسم ،فلم يجد حتى اآلن من
يع ّوض دييغو كوستا المنتقل منذ
موسمين لتشيلسي اإلنكليزي إضافة
للمحارب التركي أردا ت��وران الذي
ّ
فضل اللعب مع برشلونة بداية هذا
الموسم.
ومن الواضح أنّ المشكلة األساسية
تتمثل في خطوطه األمامية ،حيث إنّ
تذبذب مستوى الفرنسي أنطوان
غريزمان وتوريس جعله يفشل في
تسجيل أكثر من  35هدفا ً في 25
سجل
مباراة بالدوري علما ً أن ريال ّ
 71وبرشلونة  67هدفا ً وهو ما ظهر
في لقاء األمس بوضوح.
في الوقت نفسه أثبت هذا المدرب
أ ّنه يعرف جيدا ً كيف يدافع فخطوطه
الخلفية ما زال��ت مميزة بالرغم من

رحيل البرازيلي ميراندا إل��ى إنتر
ميالن اإلي��ط��ال��ي ه��ذا الصيف كون
(أتلتيكو أقوى دفاع بالدوري بتلقيه
 11هدفا ً فقط).

أرقام سيميوني
وحلم النهائي

تشير إحصائيات سيمويني الفائز
بلقب الدوري األوروبي «يوروبا ليغ»
مع أتلتيكو في  2012إل��ى أنّ هذا
الرجل دخل بسرعة في جو البطولة
األه��م عالميا ً على مستوى األندية،
حيث إ ّنه وصل في موسمه األول بها
إل��ى نهائي األب��ط��ال وخ��رج من دور
الثمانية في الموسم المنصرم.
وتظهر أرق��ام دييغو أ ّن��ه تصرف
ب��ح��ن��ك��ة ف���ي األدوار اإلق��ص��ائ��ي��ة
بالموسمين الفائتين فكانت النتائج
في األول ،الفوز على ميالن اإليطالي
 0-1ذهابا ً و 1-4إيابا ً ثم التعادل
مع برشلونة  1-1والفوز  ،0-1ثم
التعادل مع تشيلسي  0-0والفوز
 1-3بقبل النهائي ،دون أن ننسى
أ ّن��ه ك��ان متقدما ً  0-1في النهائي
على ري��ال مدريد حتى الوقت بدل
الضائع قبل أن تنقلب المباراة.
أما الموسم الماضي فخسر 0-1
ذهابا ً وانتصر ب��ذات النتيجة إيابا ً
على باير ليفركوزن األل��م��ان��ي في
ثمن النهائي ليتأهل بفضل ركالت
الترجيح ،كما ت��ع��ادل  0-0ذهابا ً
وخسر بهدف نظيف أمام ريال إيابا ً
ليودع البطولة.
إذا ً ستكون ال��ورق��ة األب���رز التي
سيلعب ب��ه��ا سيميوني ف��ي ه��ذه
األدوار كما عودنا هي الكرات الثابتة
لـ»سرقة» هدف أو أكثر يدافع عنه
حتى الرمق األخير.
وألنّ سيمويني أثبت مرارا ً معرفته
بكيفية تسيير األبطال فمن المتوقع
استمراره لربع النهائي على األقل
إذا لم تحدث مفاجأة كبرى ،علما ً أنّ
اللقب يبقى ممكنا ً في حال وجد خط
هجومه درب المرمى.
وي��خ��وض ممثل هولندا الوحيد
في دور  16من دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم ،آيندهوفن مباراته وهو
مفعم بأمل الوصول إلى ربع نهائي
أمجد الكؤوس .وكان آيندهوفن قد
ظهر للمرة األخيرة في رب��ع نهائي
أب��ط��ال أوروب���ا ف��ي موسم 2006-
 ،2007في ذلك الوقت ح َّل ثانيا ً خلف
ليفربول في المجموعة الثانية مخلفا ً
وراءه بوردو الفرنسي وغلطة سراي
الهولندي.
وتخطى الفريق الذي كان يقوده
كالعب على أرض الملعب مدربه
الحالي فيليب كوكو ،منافسه آرسنال
اإلنكليزي في دور الـ ،16فغلبه في
األراض��ي المنخفضة  ،0-1وتعادال
إيابا ً بهدف لكل منهما.
ل��ك��ن ف���ري���ق ال����م����درب رون���ال���د
كويمان آن��ذاك عاد ليصطدم بممثل
إنكلترا اآلخ��ر ليفربول ال��ذي انتقم
لمواطنه آرس��ن��ال وف��از في هولندا
 0-3وبإنكلترا  0-1ليغادر الفريق
الهولندي البطولة آمالً بظهور جديد.

على الرغم من ظهوره في المواسم
الموالية في دور المجموعات بأكثر من
مناسبة ،إال أن آيندهوفن كان يغادر
دون أن يترك بصمة ،حتى أن��ه في
موسم  2014-2013خرج من الدور
التمهيدي األخير أمام ميالن ،دون أن
يصل حتى إلى دور المجموعات.
وف��ي الموسم الحالي ،وبعد أن
حل ثانيا ً في المجموعة الثانية تاركا ً
لمانشستر يونايتد اإلنكليزي بطاقة
الدوري األوروبي ،يأمل الفريق الذي
ي��درب��ه كوكو أال يكون جسر عبور
ألتلتيكو مدريد في دور الـ.16
ويملك آيندهوفن تشكيلة مميزة
يتقدمها لوك دي يونغ ( 25عاماً)
ه �دّاف الفريق بـ 3أه��داف في الدور
األول ،ودي��ف��ي ب��روب��ر والبلجيكي
ماكسيم ليستين ،ولكل منهما ثنائية
في دور المجموعات.
يذكر أن آيندهوفن أكثر األندية
الهولندية مشاركة ب��دوري األبطال
بـ 14م���رة ،متفوقا ً على العمالق
أياكس أمستردام بمشاركة واحدة.

كل ما تريد معرفته
عن المواجهة

وتواجه الفريقان في مباراتين في
المسابقات األوروبية من قبل ،ولم
تحمل المباراتان ذك��ري��ات سعيدة
بالنسبة أليندهوفن الذي ينوي الثأر
م��ن منافسه اإلسباني لبلوغ ربع
النهائي.
وفيما يلي مجموعة من الحقائق
حول مباراة الفريقين:
 في مرحلة المجموعات بموسم( )2009-2008فاز أتلتيكو مدريد
على أيندهوفن ( )0-3على أرض
األخير ،وأحرز األرجنتيني سيرجيو
أغويرو هدفين في تلك المباراة ،وعاد
الفريق اإلسباني ليفوز على أرضه
(.)1-2
 م ّثل أيندهوفن في المباراة األولىك��ل م��ن :إي��س��اك��س��ون ،سالسيدو،
مارسيليس ،بريخت (رودري��غ��ي��ز
 ،)74بيترز ،منديز ،سيمونز ،كولينا
(ب��ق��ال  ،)46ام��راب��ط ،كوفرمانز،
أفيالي (الزوفيتش .)70
 أ ّما أتلتيكو مدريد فلعب المباراةنفسها بتشكيل م��ك��ون م���ن :ليو
فرانكو ،بيريا ،هيتينجا ،أويفالوسي،
أنتونيو لوبيز ،لويس غارسيا ،باولو
أسونساو ،مانيش (بانيجا ،)65
سيماو ،أج��وي��رو (راؤول جارسيا
 ،)63فورالن (سيناما بونجول .)31
 يخوض أيندهوفن منافساتالدور ثمن النهائي للمرة األولى منذ
موسم ( )2007-2006حين وصل
الفريق إلى ربع النهائي قبل أن يخرج
على يد ليفربول اإلنكليزي بمجموع
نتيجتي ال��ذه��اب وال��ع��ودة ()0-4
وكان قد تخطى آرسنال اإلنكليزي في
ثمن النهائي بالفوز على أرضه 0-1
والتعادل خارجه .1-1
 ل��ع��ب أي��ن��ده��وف��ن ف���ي دورالمجموعات هذا الموسم للمرة  14في
مسيرته ،وفاز في المباريات الثالث
ال��ت��ي أقيمت على أرض���ه ،فتخطى

مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،1-2
وس��س��ك��ا م��وس��ك��و ال��روس��ي ،1-2
وفولفسبورغ األلماني  ،0-2لينهي
المجموعة بالمركز الثاني برصيد 10
نقاط وراء فولفسبورغ.
 ل��ع��ب أي��ن��ده��وف��ن  24م��ب��اراةأم��ام ف��رق إسبانية في المسابقات
األوروبية ،فاز في  4فقط مقابل 10
تعادالت و 10هزائم ( 4انتصارات
و 6ت���ع���ادالت وخ���س���ارت���ان على
أرضه).
 إلى جانب أتلتيكو مدريد ،يعتبربرشلونة الفريق اإلسباني الوحيد
ال��ذي ف��از على ملعب «ب��ي أس في
ستاديوم» في المسابقات االوروبية،
وح���دث ذل��ك ف��ي م��وس��م (-1995
 )1996في ربع نهائي دوري األبطال
عندما فاز الفريق الكاتالوني ،2-3
ليتأهل إلى نصف النهائي بمجموع
نتيجتي المباراتين .4-5
 لم يخسر أتلتيكو مدريد في 3مباريات لعبها خ��ارج الديار بدور
المجموعات هذا الموسم ،ليتصدر
المجموعة الثالثة بفارق  3نقاط
عن بنفيكا البرتغالي ،حيث فاز على
جلطه سراي التركي  ،0-2وتعادل
م��ع أس��ت��ن��ا ال��ك��ازخ��س��ت��ان��ي ،0-0
وتخطى بنفيكا .1-2
 ف��ي ال��م��وس��م ال��م��اض��ي ،خسرأتلتيكو مدريد بعيدا ً عن دياره أمام
باير ليفركوزن األلماني  1-0في
ثمن النهائي لكنه وصل ربع النهائي
بفضل ركالت الترجيح ،ثم خسر أمام
مضبفه وجاره ريال مدريد  1-0قبل
أن تنتهي المباراة الثانية على ملعبه
«فيسنتي ك��ال��دي��رون» بالتعادل
السلبي ليودع البطولة.
 خسر أتلتيكو مدريد مواجهاتهاألرب���ع أم��ام ف��رق هولندية ب��أدوار
خ���روج المغلوب ف��ي المسابقات
األوروبية ،وال يتمتع بسجل جيد على
المالعب الهولندية.
 خسر أتلتيكو مدريد أمام مضيفهأياكس ( )0-3في إياب بطولة األندية
األوروب��ي��ة أب��ط��ال ال���دوري (دوري
األبطال حالياً) في موسم (-1970
 )1971ليودع البطولة من نصف
النهائي ،كما سقط أتلتيكو مرتين
أم��ام جرونينجن في الثمانينيات،
ثم لعب أمام أياكس مجددا في ربع
نهائي دوري األبطال موسم (-1996
 )1997تعادل الفريقان في هولندا،
وفاز أياكس في اسبانيا  2-3ليصل
إلى نصف النهائي.
 المحصلة العامة ألتلتيكو أمامال��ف��رق الهولندية ف��ي المسابقات
األوروبية تحتوي على  5اتنصارات
وتعادل واحد و 4هزائم.
 تواجه م��درب أتلتيكو دييغوسيميوني م��ع م���درب أيندهوفن
فيليب كوكو عندما ف��ازت هولندا
على األرجنتين  1-2في ربع نهائي
كأس العالم  ،1998وارتدى المدرب
األرجنتيني حينها شارة القائد.
 لعب ك��وك��و  292م��ب��اراة معب��رش��ل��ون��ة اإلس��ب��ان��ي ب��ي��ن عامين
 1998و ،2005وواج���ه أتلتيكو
م��دري��د  6م��رات (ف��از ف��ي مباراتين
وتعادل في اثنتين وخسر اثنتين)،
وتلقى بطاقة حمراء أمامه في أيلول
 ،)0-0( 2003وكان سيميوني في
تلك المباراة جالسا على مقاعد بدالء
أتلتيكو.
 العب أيندهوفن هكتور مورينو،م� ّث��ل ف��ري��ق اس��ب��ان��ي��ول بين عامي
 2005و ،2011وزميله أندريس
خواردادو لعب لديبورتيفو الكورونيا
بين عامي  2007و ،2012وسجل
ه��دف��ا ف��ي م��رم��ى أتلتيكو ف��ي 21
تشرين الثاني عام  ،2009كما لعب
خ���واردادو في صفوف فالنسيا من
 2012إلى .2014
 الع��ب أتلتيكو م��دري��د يانيككاراسو والعب أيندهوفن نيكوالس
إي��س��ي��م��ات-م��ي��ري��ن س��ب��ق لهما أن
تزامال في فريق موناكو الفرنسي قبل
موسمين.

ووريرز يوا�صل الإبداع ويحقق فوزه الخم�سين
واص��ل ووري���رز مسيرته الناجحة ف��ي ال���دوري األميركي
للمحترفين وحقق فوزه الخمسين ،مواصالً سعيه لتحطيم الرقم
القياسي لعدد االنتصارات في الموسم العادي.
حقق غولدن ستايت ووريرز فوزه الخمسين في  55مباراة
ضمن دوري كرة السلة األميركي للمحترفين إثر تغلبه على
أتالنتا هوكس  92-102ليواصل سعيه لتحطيم الرقم القياسي
من االنتصارات في الموسم العادي والمسجل باسم شيكاغو
بولز وأسطورته مايكل جوردان.
ويتقدم ووريرز على شيكاغو من الناحية العددية أقله حتى
اآلن حيث حقق فوزه الخمسين في  55مباراة ،في حين نجح
شيكاغو في ذلك في  56مباراة موسم .96-1995
وكان ووري��رز في طريقه إلى تحقيق فوز سهل عندما تقدم
بفارق  28نقطة في نهاية الشوط االول لكن العبيه تراخوا ما
سمح لهوكس بتقليص الفارق تدريجيا ً ال بل التقدم على منافسه
 76-80في الربع االخير لكن الكلمة األخيرة كانت لووريرز.
وساهم ستيفن كوري وكالي تومسون بشكل كبير في فوز
فريقهما فسجل األول  36نقطة والثاني  27نقطة.
وقال كوري« :نسير على الطريق الصحيح (نحو تحطيم الرقم
القياسي) .ال نستخف بقوة أي فريق ،نحاول تطوير مستوانا
والبحث عن طرق أخرى للفوز».
وأض��اف ك��وري أفضل الع��ب في ال��دوري الموسم الماضي
«ندرك تماما ً قدراتنا .تحقيق  50انتصارا ً أمر رائع لكن يتعين
علينا المحافظة على تركيزنا واالستمرار في التعطش لتحقيق
المزيد من االنتصارات».
وسقط كليفالند كافالييرز وصيف بطل الموسم الماضي
سقوطا ً مفاجئا ً على أرضه أمام ديترويت بيستونز المتواضع
.96-88
ونجح بيستونز في شل حركة نجم كليفالند ليبرون جيمس

الذي اكتفى بـ 12نقطة وهي أدنى نسبة له هذا الموسم.
وق��ال جيمس« :لقد افتقدنا ال��ى الحيوية ب���دءا ً مني أنا
شخصياً».
وسجل ريجي جاكسون  23نقطة وأض��اف العب االرتكاز
أندريه دراموند  16نقطة و 15متابعة للفائز.
وتغلب ميامي هيت على أنديانا بيسرز  93-101بعد
التمديد.
وعاد الى صفوف الفائز نجمه دواين وايد ،لكن أفضل مسجل
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في صفوفه كان غوران دراجيتش ( 24نقطة) وأضاف االحتياطي
حسان وايتسايد  19نقطة و 18متابعة ،في حين كان بول جورج
افضل مسجل في صفوف الخاسر بـ 31نقطة.
وف��ي المباريات األخ���رى ،ف��از ل��وس انجليس كليبرز على
فينيكس صنز  ،84-124وتورونتو رابتورز على نيويورك
نيكس  ،95-122وميلووكي باكس على لوس أنجليس ليكرز
 ،101-108ومينيسوتا تمبروولفز على بوسطن سلتيكس
.122-124

استقبل وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي
في مكتبه بالوزارة ،سفير الجمهورية اإلندونيسية أحمد
خازن خميدي الذي قال بعد اللقاء« :تم عرض لألوضاع
العامة والشؤون الرياضية والشبابية والتعاون بين
البلدين في مجال أنشطة الشباب والرياضة وتبادل
الخبرات الرياضية وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين
الوزيرين اإلندونيسي واللبناني ح��ول ه��ذا التعاون
ال��ري��اض��ي وال��ش��ب��اب��ي .وط��رح��ن��ا إن��ش��اء ات��ح��اد يضم
الشباب اللبناني واإلندونيسي ومن أهداف هذا االتحاد
توعية الشباب اإلندونيسي واللبناني على حب الوطن
وتحقيق السالم العالمي وليكون مكانا ً للحوار بين
الشباب.
ودعونا الوزير حناوي لزيارة إندونيسيا وسيأتي
وزير الشباب والرياضة اإلندونيسي إلى لبنان».

واستقبل حناوي وف��دا ً من قسم الشؤون الرياضية
في وزارة الخارجية األلمانية ضم مدير قطاع الرياضة
في وزارة الخارجية بيتر كتنر مديرة االتحاد البارالمبي
األلماني أنيت بنمن ومبعوث االتحاد األولمبي األلماني
جوناس كيترس والملحق الثقافي في السفارة األلمانية
بيتر هوفمان وم��دي��ر المركز الثقافي األلماني ماني
بورناغي ومسؤول المساعدات اإلنسانية في السفارة
األلمانية ريمون طربيه.
ت��أت��ي ال��زي��ارة ف��ي س��ي��اق استطالع ال��وف��د أوض��اع
الرياضة اللبنانية بشكل عام وتم استيضاح نقاط في
مذكرة التفاهم بين البلدين في المجال الرياضي من أجل
تفعيلها واستنهاضها.
وأشاد الوفد بدعم وزارة الشباب والرياضة وجهودها
الحيوية في تنفيذ المشاريع المزمع تنفيذها.

النجمة يواجه الرا�سينغ في �أبرز
مباريات الجولة  13للدوري اللبناني

تجتذب مباراة النجمة مع الراسينغ األضواء في الجولة
 13من الدوري اللبناني لكرة القدم ،وذلك بعد االنطالقة
القوية للفريقين إياباً ،حيث افتتح األول مسيرته بفو ٍز
ثمين على االجتماعي بهدفين نظيفين ،فيما خطف الثاني
ثالث نقاط غالية من النبي شيت البقاعي في عقر دار
ٍ
بهدف من دون رد.
األخير ،بفوزه عليه
وبحسب برنامج مباريات الجولة  13ال��ذي أذاع��ه
االتحاد اللبناني لكرة لقدم اليوم الثالثاء ،سيتواجه
الفريقان عند الساعة  15:10من بعد ظهر السبت بتوقيت
بيروت ،على ملعب رشيد كرامي في طرابلس.
ول��م يعرف النجمة طعم الخسارة ف��ي  9مباريات
على التوالي ،وهو استفاد من عودة العب وسطه محمد
جعفر ،الذي منح منطقة البناء والتموين في الفريق زخما ً
إضافياً.
في المقابل ،قدم الراسينغ انطباعا ً جيدا ً عن مستواه،
بعد استراحة ال���دوري ،حيث ب��رز تطور الف��ت في أداء
أكثر من العب في صفوفه ،خصوصا ً العب الوسط غازي
حنيني وقلب الدفاع محمد صادق.
ويأمل الجمهور أن تأتي المباراة على نفس درجة الندية

ذهابا ً حين تقدم الراسينغ بهدفين نظيفين ،قبل أن يحول
النجمة تخلفه الى فوز غال . 2-3
وهنا برنامج مباريات الجولة  ،13بحسب ما أذاعه
االتحاد:
الجمعة  26شباط :الشاب الغازية  -الصفاء (الساعة
 ،)14:15ملعب كفرجوز – النبطية
السبت  27شباط :النجمة  -الراسينغ (،)15:10
ملعب بلدية طرابلس
طرابلس  -النبي ش��ي��ت ( ،)14:15ملعب بلدية
بحمدون
الحكمة  -األنصار ( ،)14:15ملعب برج حمود
األح��د  28شباط :االجتماعي – الساحل (،)14:15
ملعب بلدية طرابلس
العهد  -السالم زغرتا ( )15:30ملعب بلدية صيدا
من جهة ثانية ،أوقف االتحاد وائل البياض االجتماعي
 3مباريات العتدائه على قائد النجمة عباس عطوي في
مباراة الفريقين ،والعبي طرابلس سعد يوسف وغازي
الحسين والعب الساحل دانيال اودافين والعب الراسينغ
غازي حنيني مباراة واحدة لتراكم اإلنذارات .3

هزيمة العهد وطرابل�س في ك�أ�س االتحاد الآ�سيوي
خسر العهد أم��ام مضيفه التين
عسير التركماني صفر  2 -الثالثاء
ع��ل��ى س��ت��اد م��دي��ن��ة ع��ش��ق أب���اد،
ضمن الجولة األول��ى من منافسات
المجموعة األولى في كأس االتحاد
اآلسيوي.
وسجل نور منصور ( 57خطأ في
مرمى فريقه) وأمير قرباني ()74
هدفي الفوز لـ«التين عسير».
وشهدت المباراة الثانية ضمن
ذات المجموعة ال��ي��وم أي��ض �ا ً فوز
الوحدات األردن��ي على ضيفه الحد
البحريني 2-صفر على استاد عمان
الدولي.
وتقام الجولة الثانية من منافسات

المجموعة في  8آذار المقبل ،حيث
يلتقي العهد مع الوحدات في بيروت،
والحد مع التين عسير في المنامة.
وحصد نادي نفط الوسط العراقي
الفوز األول عندما تغلب على طرابلس
 0-1اليوم الثالثاء على ستاد باس
في طهران ،ضمن الجولة األولى من
منافسات المجموعة الثانية.
وسيطر ال��ت��ع��ادل السلبي على
نتيجة المباراة حتى الدقيقة الثانية
م��ن ال��وق��ت ب��دل ال��ض��ائ��ع للشوط
الثاني ،عندما خطف نفط الوسط
هدف الفوز الثمين عن طريق البديل
أمجد وليد.
وشهدت المباراة الثانية ضمن

ذات المجموعة ت��ع��ادل االستقالل
ال��ط��اج��ي��ك��ي م��ع ضيفه الفيصلي
األردني سلبا ً على استاد الجمهورية
المركزي في دوشانبي.
وتقام الجولة الثانية من منافسات
المجموعة في  8مارس المقبل ،حيث
يلتقي الفيصلي مع نفط الوسط في
عمان ،وطرابلس مع االستقالل في
طرابلس.
وي��ت��أه��ل أول ف��ري��ق��ي��ن م��ن كل
مجموعة إلى دور الـ 16الذي تقام
م��ب��اري��ات��ه م��ن ج��ول��ة واح���دة على
أرض الفريق الذي تصدر مجموعته
ف��ي ال���دور األول ،وذل��ك خ�لال أي��ار
المقبل.

تنظيم بطوالت لبنان الختراق ال�ضاحية للعام 2016
والجي�ش في المركز الأول في ال�سباقين
نظم االتحاد اللبناني أللعاب القوى بطوالت لبنان
إلختراق الضاحية لعام  2016على ملعب سيدة الجمهور،
بمشاركة األندية المنضوية ضمن االتحاد المذكور ،وفي
حضور رئيسه روالن سعادة واألمين العام نعمة الله
بجاني.
وجاءت النتائج على الشكل التالي:
 بتاريخ  2016/2/14بطولة لبنان للفئات العمريةالختراق الضاحية لمسافة  9.2كلم.
األول :المعاون حسين عواضة من الجيش اللبناني
بتوقيت  35.14د.
الثاني :العريف عمر عيسى م��ن الجيش اللبناني
بتوقيت  35.15د.
الثالث :الرقيب حسين قيس من الجيش اللبناني

بتوقيت  35.17د.
 بتاريخ  2016/2/21بطولة لبنان المفتوحة لسباقالضاحية لمسافة  8كلم
األول :ن��ادر جابر م��ن ن��ادي إنتر ليبانون بتوقيت
 29.51د.
الثاني :الرقيب حسين قيس من الجيش اللبناني
بتوقيت  29.56د.
الثالث :الجندي زاهر زين الدين من الجيش اللبناني
بتوقيت  30.02د.
أما على صعيد الفرق ،فحل فريق الجيش اللبناني في
المركز األول في كال السباقين.
وفي الختام سلم سعادة وبجاني الكؤوس والميداليات
على الفائزين.

الت�ضامن يفوز على الحكمة بدوري ال�سلة
قاد الصربي برانكو سفتكوفيتش فريقه التضامن للفوز على ضيفه الحكمة  85-95في الدوري اللبناني لكرة السلة
أول من أمس .وأفسد سفتكوفيتش فرحة فريق الحكمة الذي أحرز لقب بطولة دبي الدولية قبل يومين بتسجيله  35نقطة
منها  15نقطة من  5رميات ثالثية إضافة الستحواذه على خمس كرات مرتدة.
كما ساهم مواطنه فالدان فوكوسافليفيتش في هذا االنتصار بتسجيله  17نقطة واستحواذه على  9كرات مرتدة
وأضاف صانع اللعب محمد إبراهيم  15نقطة واستحوذ على  9كرات مرتدة ومرر  9كرات حاسمة.
وبرز من الحكمة األميركي تيريل ستوكلين بتسجيله  38نقطة وأضاف البوسني راتكو فاردا  17نقطة ولكن هذا لم يكن
كافيا ً ليتجنب فريقهما خسارته السادسة هذا الموسم.
ً
وصعد التضامن الذي حقق فوزه الخامس للمركز الخامس برصيد  20نقطة من  10مباريات متقدما بفارق نقطتين عن
الحكمة صاحب المركز السابع.

