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انت�صار الذهاب كان حا�سم ًا في الت�أهل

الكتيبة الكورية اختتمت دورة التايكواندو
لفوج ال�سيار الثاني في قوى الأمن

من المعروف أن نزاالت مرحلة خروج المغلوب ضمن دوري
أبطال أوروبا ُ UEFAتلعب ذهابا ً وإياباً .وأهمية المباراة األولى
تظهر جليا ً بكون الفرق األربعة التي تمكنت من الفوز ذهاب في
دور الستة عشر نجحت في نهاية المطاف في العبور إلى الدور
التالي.
تمثل أندية ريال مدريد وفولفسبورغ وبنفيكا لشبونة وباريس
سان جيرمان أربعة بلدان مختلفة وهي الفرق األربعة األولى التي
تأهلت إلى دور الثمانية .يقدم لكم موقع  FIFA.comفيما يلي
ملخصا ً عن مواجهات دور الستة عشر لدوري الصفوة األوروبي
لهذا األسبوع.

اختتمت الكتيبة ال��ك��وري��ة العاملة ف��ي إط���ار قوة
األمم المتحدة الموقتة «اليونيفيل» دورة تعليم فنون
التايكواندو لفائدة فوج السيار الثاني في قوى األمن
الداخلي ،في حضور قائد الكتيبة الكورية العقيد كيم
سانغ سيكو ،رئيس األرك��ان المقدم ب��ارك كيون باي،
قائد الفوج السيار المقدم محمد حمود وضباط كوريين
ولبنانيين.
وق��د ق��ام فريق ك��وري متخصص بالفنون القتالية
التايكواندو وعلى مدار  12أسبوعاً ،بتعليم أسس وقواعد
اللعبة الرياضية ،إضافة إلى كيفية استعمالها للدفاع عن
النفس عبر دورات متقدمة.
وشكر حمود «اليونيفيل الكورية على دوره��ا المميز
والتعاون المثمر مع األجهزة األمنية اللبنانية ،ال سيما مع
قوى األمن الداخلي».

النتائج

فولفسبورغ  0-1غينت ( 2-3ذهاباً)
ريال مدريد  0-2روما ( 0-2ذهاباً)
زينت سانت بيترسبورغ  2-1بنفيكا ( 1-0ذهاباً)
تشيلسي  2-1باريس سان جيرمان ( 2-1ذهاباً)

أبرز اللحظات ...إبراهيموفيتش ال يقهر

بات معروفا ً ومؤكدا ً أن زالتان إبراهيموفيتش يعتبر حاليا ً
من أفضل المهاجمين في العالم .كثيرا ً ما تعاني دفاعات الفرق
المنافسة أم��ام العمالق السويدي وتفشل في إبطال مفعوله.
وحتى في ملعب ستامفورد بريدج ساهم صاحب لقب أبراكادابرا
بنصيب كبير في فوز فريقه بي إس جي .فالهدف األول الذي
سجله  0-1أدري��ان رابيو (د )16جاء بفضل تمريرة عرضية
ساحرة أرسلها ابن الرابعة والثالثين قبل أن يسجل هدف النصر
(د )67بنفسه  1-2ويحسم في تأهل ممثل العاصمة الفرنسية.

أمسية حزينة لكوستا وتشيلسي

كما كان عليه الحال في السنة الماضية فشل البلوز في تجاوز
نادي العاصمة الفرنسية في دور الستة عشر ضمن دوري النخبة
األوروب��ي ،كانت هذه األمسية أكثر صعوبة بالنسبة للمهاجم
دييغو كوستا الذي قدم أداء رائعا ً ووقع على هدف التعادل وهدف
مرفوض بداعي التسلل إلى جانب العديد من الفرص الخطيرة.
لكن بعد  60دقيقة أرغم النجم اإلسباني أن يغادر الملعب بسبب
اإلصابة ليشاهد بعد دقائق قليلة من دكة االحتياط شباك فريقه
تستقبل هدفا ً قاتالً.

فوز تاريخي

للمرة األولى في تاريخه تمكن نادي فولفسبورج من االنضمام
إل��ى دائ��رة األن��دي��ة الثمانية األفضل في دوري أبطال أوروب��ا
 .UEFAمعززا ً بالفوز ذهابا ً  2-3استطاع فريق الذهاب تحقيق
ٍ
بهدف من دون رد .ويعتبر هذا الفوز الرابع
النصر أمام جماهيره
على التوالي له في دوري الصفوة األوروبي .وكان أندري شورله
قد سجل هدف النصر قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.
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يملك بنفيكا البرتغالي في المقابل نجاحا ً أكبر وخبرة أوسع
فيما يتعلق بمنافسات دوري األبطال .بعد أعوام  1995و2006
و 2012بلغ الفريق األحمر مرة أخرى دور الثمانية وأبقى بذلك
على حلم الفوز بأول لقب دولي منذ عام  .1962تم ّكن البرتغاليون
على مستوى البطولة من الفوز بـ 15مباراة من أصل .16

نجم تحت الضوء

رجل أمسيتي الثالثاء واألربعاء هو بال شك العب كان حاضرا ً
على أرض الملعب لمدة  15دقيقة فقط ولم يسجل هدفا وأقصي
فريقه من المسابقة ،الحديث هنا عن فرانشيسكو توتي (روما).
عندما دخل بديالً في ضيافة النادي الملكي في الدقيقة  ،74وقفت
جماهير ملعب سانتياغو وصفقت بحرارة لالعب عظيم في آخر
مشاركة له ربما في دوري األبطال في مساره الكروي .وبادر العبا
ريال مدريد مارسيلو وكاسيميرو لتحية توتي شخصيا ً على أرض
الملعب.
كان ذلك تعبيرا ً عن تقدير عظيم للمشوار الرياضي العظيم
البن التاسعة والثالثين الذي قضى كل مسيرته الكروية في نادي
روما ومازال يشارك معه في هذا السن في دوري النخبة األوروبي
( 56مباراة 17 ،هدفا 12 ،تمريرة حاسمة) وال��دوري اإليطالي
الممتاز .لكن يعكس هذا أيضا ً إحساس الجمهور بقرب نهاية
مسيرة كروية فريدة .وأوضح المدرب لوتشيانو سباليتي عقب

المباراة قائالً« :استحق التصفيق لمسيرته الكروية .بيرنابيو هو
ملعب يعرف دائما ً كيف يتعامل مع الالعبين الكبار».
إلى ذلك ،كان قميص توتي من نصيب سيرجيو راموس وهو ما
عرضه كابتن ريال مدريد بفخر كبير عبر موقع تويتر.

الهدف الحاسم
زينت سان بيترسبورغ – بنفيكا

خمس دقائق كانت متبقية قبل نهاية المباراة في ملعب مدينة
القياصرة بعد أن سجل هالك هدف التقدم عبر ضربة رأسية في
الدقيقة  .69وكان الجميع ينتظر اللجوء إلى الشوطين اإلضافيين
قبل أن ينجح جايتان في ضمان الفوز والتأهل لصالح الضيوف.
وك��ان خيمينيز قد أطلق تسديدة مباغتة وبعيدة من الجهة
اليسرى في ح��دود منطقة الجزاء .ولم يتمكن ح��ارس المرمى
يوري لوديجين سوى من لمس الكرة بأطراف أصابعه لتصطدم
بالعارضة وينقض عليها كابتن بنفيكا ويضعها برأسه داخل
المرمى مسجالً هدف التعادل المهم .1-1
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بتوقيعه اآلن على  57مباراة في مرحلة خروج المغلوب من
دوري األبطال األوروبي تجاوز كريستيانو رونالدو الرقم القياسي
الحالي الذي في حوزة األسباني تشافي بطل العالم وأوروبا .وبعد
أن سجل هدفه رقم  90عزز النجم البرتغالي رقمه القياسي.

رجل بيالرو�سيا الواقعي والطموح
ُتعتبر ب��ي�لاروس��ي��ا ال��ت��ي تبلغ كثافتها
السكانية حوالى عشرة ماليين نسمة من أصغر
البلدان في أوروبا .ومنذ استقاللها عن االتحادي
السوفياتي في عام  1991لم ينجح منتخب
بيالروسيا الوطني أبدا ً في تحقيق التأهل إلى
بطولة كبرى ،غير أنه ومع ذلك يتمكن من حين
آلخر من التوقيع على نتيجة جيدة – خاصة
على مستوى الناشئين – تلفت إليه األنظار.
ال شك أن اعتبار منتخب الكبار بفضل نتائجه
الجيدة من الفرق الصاعدة في النسخة األخيرة
من التصنيف العالمي ،FIFA/Coca-Cola
حيث يحتل المركز  64في ما يع ّد أفضل ترتيب
له منذ عام  ،2013هو وضع يعود الفضل فيه
أيضا ً إلى أليكسندر خاتسكيفيتش الذي يتولى
المسؤولية هناك منذ كانون األول .2014
واعترف ابن الثانية واألربعين في حديث
مع موقع  FIFA.comقائالً« :لم أدرك إطالقا ً
أننا تحسنا إلى هذا الحد» ،مضيفاً« :بالنسبة
للبعض يمكن أن يكون مركز  64نتيجة جيدة
لكن بالنسبة لي ما يهم فقط هو التأهل إلى كأس
العالم  FIFAأو بطولة أوروبا لألمم .»UEFA
قدمت بيالروسيا أدا ًء جيدا ً في المجموعة
الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة أوروبا
 UEFA 2016خاصة أنها وقفت ندا ً عنيدا ً
أم��ام إسبانيا بطلة أوروب��ا ولم تنهزم أمامها
إال بصعوبة بالغة  0:1في حزيران الماضي
بمدينة بوريسوف ،كما أنها و ّقعت على فوز
ٍ
بهدف من دون رد،
مفاجئ على أرض سلوفاكيا
ما مكنها في نهاية المطاف من احتالل المرتبة
الرابعة خلف إسبانيا وسلوفاكيا وأوكرانيا.
وأك��د خاتسكيفيتش ال��ذي خ��اض  38مباراة
لمنتخب ب�لاده في فترة التسعينات و2000
قائالً« :أه��م شيء بالنسبة لفريقنا هو الثقة
واالحترام على أرض الملعب وخارجه .ال يتعلق
األمر هنا بالزمالء فقط بل بالخصوم أيضاً»،
مضيفاً« :ينبغي حتما ً على فريقنا أن يكون
لديه أسلوبه الخاص .ال نملك حاليا ً نجوما ً وال
فرديات قوية لهذا نركز على اللعب الجماعي
واالنضباط .فقط إذا كان كل العب حاضر من
أجل اآلخر يمكننا بلوغ النتائج الضرورية».

بوجود أليكسندر هليب يملك الفريق العب
وسط مبدع حقق الشهرة في أوروب��ا الغربية
خ�لال ال��ف��ت��رة ال��ت��ي اح��ت��رف فيها ف��ي أندية
ش��ت��وت��ج��ارت ( )2005 – 2000وأرس��ن��ال
( )2008 – 2005وبرشلونة إال أن ابن الرابعة
والثالثين الذي يمارس حاليا ً في تركيا مع نادي
جينشليربيليجي لم يعد يلعب ذلك الدور الكبير
في المنتخب الوطني ،كما ص ّرح خاتسكيفيتش
قائالً« :ال يجب تجريب هذا الالعب في المباريات
الودية .عندما يكون أليكساندر متحفزا ً يكون
عنصرا ً حاسما ً في فريقنا .إنها مسألة تحفيز
فقط .من سيكون أليكساندر هليب المقبل؟
سؤال يصعب اإلجابة عنه .هناك العبون في
مركزه ،لكنني ال أريد في الوقت الحالي أن أذكر
أي اسم».

نجاح فريق تحت  21سنة

تملك بيالروسيا خزانا ً مهما ً من الالعبين
الناشئين وه��و م��ا يتضح جليا ً خاصة في
منتخب تحت  21سنة .على مستوى هذه
الفئة شارك هذا البلد الصغير الواقع في أوروبا
الشرقية ثالث مرات ( 2004و 2009و)2011
في نهائيات البطولة األوروبية تحت  21سنة،

بل وتمكن قبل خمس سنوات من احتالل المركز
الثالث في الدنمارك حيث أرغم منتخب إسبانيا
المتوج الحقا ً باللقب األوروبي على اللجوء إلى
الشوطين اإلضافيين في مواجهة نصف النهائي
وأفلح بذلك في ضمان التأهل إلى بطولة كرة
القدم األولمبية التي أقيمت ع��ام  2012في
لندن.
وفي هذا السياق ،علّق خاتسكيفيتش قائالً:
«إن تحقيق منتخبنا تحت  21سنة لهذه النتائج
الجيدة يساعد حتما ً المنتخب الوطني ألن الكثير
من العبي فريق تحت  21سنة ينتقلون في
نهاية المطاف إلى المنتخب األول .أظهر التأهل
إلى أولمبياد  2012أن كرة قدم البيالروسية
للناشئين توجد في مستوى جيد» .لكنه أضاف
محذرا ً «الفرق األساسي بين الشباب والكبار هو
الثبات .يمكن أن يقدم العب تحت  21سنة أدا ًء
جيدا ً في مبارتين أو ثالث لكنه يوقع الحقا ً على
العديد من العروض السيئة .االنتقال من فريق
تحت  21سنة إلى منتخب الكبار الوطني يعتبر
تحديا ً كبيرا ً بالنسبة لبعض الالعبين».
لكن المنتخب الوطني األول أيضا ً يقدم اآلن
عروضا ً قوية .فالمواجهات الثالث األخيرة
ضمن التصفيات المؤدية إلى البطولة األوروبية

ضد كل من لوكسمبورج ( )0:2وسلوفاكيا
( )0:1ومقدونيا ( )0:0لم يتلق فيها أي هدف
(قال في هذا الصدد «لكننا ال نولي أهمية خاصة
للعمل الدفاعي») .وفي حزيران كان الفريق
متقدما ً  1:2خالل مباراته أمام مضيف العرس
العالمي المقبل قبل أن يخسر في النهاية بنتيجة
 4:2بعد إجرائه العديد من التغييرات .بالنسبة
لمدرب المنتخب الوطني البيالروسي يعتبر هذا
جيدا ً لكن ليس بما يكفي ،حيث أوضح قائالً:
«بالنسبة للبعض يعتبر ذلك جيدا ً لكن بالنسبة
لي كانت النتيجة سلبية .وهناك من يقول أيضا ً
إن الخسارة بهدف من دون رد أم��ام أسبانيا
كانت نتيجة جيدة لكنني أقولها ثانية :وحده
التعادل أو الفوز يمكن أن يكون نتيجة جيدة.
غير أن مباراة إسبانيا أظهرت أن الفريق يمكن
يكون خصما ً عنيدا ً بالنسبة ألي فريق عندما
يكون منظما ً بشكل جيد».

تحديات صعبة

بالنسبة لخاتسكيفيتش الطموح سيكون
التأهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA 2018
التي ستقام في البلد الجار روسيا بمثابة حلم
جميل .لكن القرعة شكلت خيبة أمل للمنتخب
البيالروسي بعد أن أوقعته في المجموعة
األول��ى إل��ى جانب هولندا وفرنسا والسويد
وبلغاريا ولوكسمبورج .وعلق في هذا السياق
«نحن نعرف مكاننا في كرة القدم األوروبية
والعالمية .الخصوم في مجموعتنا أقوياء جداً.
فمن جهة أولى ،من الصعب اللعب ضد خصوم
كهؤالء ومن جهة أخرى يعتبر ذلك اختبارا ً جيدا ً
للفريق .من خالل النتائج الجيدة يدرك المرء
قوته الخاصة» .ع ّما إذ كان يحلم بالتأهل قال
في الختام« :من الصعب تقدير فرصنا .لكن
يمكنني القول بكل تأكيد إننا نحاول في كل
مباراة أن نحقق أفضل نتيجة ممكنة .أنا واثق
أن مواجهتنا ل��ن تكون سهلة بالنسبة ألي
خصم» .هذا تهديد واضح للفرق المنافسة ،لكنه
أيضا ً وعد ببذل الغالي والنفيس لبلوغ الهدف
المنشود .ويمكن أن يشكل ذلك قاعدة لقفزة
أخرى ألبناء بيالروسيا.

ال�صين و�أ�ستراليا يحظيان ب�شرف تمثيل �آ�سيا في ريو 2016
سيذكر التاريخ أن سيدات أستراليا والصين كافحن وقدّمن أدا ًء رائعا ً في حملتهن للوصول إلى مسابقة
كرة القدم للسيدات في األلعاب األوليمبية ريو  .2016لكن هل كانت تصفيات االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
للتأهل إلى ريو  2016لحظة فارقة في مسيرة كرة القدم اآلسيوية للسيدات؟ لنترك ذلك للتاريخ .للمرة
األولى منذ مسابقة أثينا  ،2004ستمثل آسيا في األولمبياد فرق غير اليابان وكوريا الشمالية .وكان إبعاد
اليابان ،التي حازت الميدالية الفضية في أولمبياد لندن  ،2012في اليوم قبل األخير من نهاية البطولة ،هو
بال شك العنوان األكثر إثارة للكثيرين حول العالم.
بدأت استراليا والصين التصفيات بانطالقة قوية وحافظتا على الزخم حتى يوم األربعاء ،اليوم الذي
اختتمت فيه التصفيات األولمبية اآلسيوية في أوساكا .لم تكن البطولة اختبارا ً للقدرات الكروية فحسب،
وإنما كانت أيضا ً اختبارا ً في القدرة على التحمل ،حيث أقيمت خمس جوالت من المباريات في  10أيام .ومن
جهة أخرى ،قدمت كوريا الجنوبية وفيتنام مباريات قوية في البطولة التي شاركت فيها ستة فرق وأثبتتا،
بدرجات متفاوتة ،قوة القارة اآلسيوية في كرة القدم للسيدات.

وجوه جديدة في صدارة القارة

رسمت أستراليا المشهد العام للبطولة بفوزها المثير على اليابان بثالثة أهداف مقابل هدف واحد في
المباراة االفتتاحية ،واضعة بذلك حدا ً لست هزائم متتالية ضد اليابان .وانتقمت أيضا ً من البلد الذي
أخرجها من الدور ربع نهائي في بطولة كأس العالم للسيدات كندا  .2015وكانت هذه أيضا ً المرة األولى
التي تفوز فيها أستراليا على بطل عالم سابق في بطولة كبيرة.
وفي المباراة الثانية ،سحق منتخب أستراليا نظيره فيتنام بتسعة أهداف مقابل ال شيء قبل أن يفوز
على كوريا الجنوبية  0-2وعلى كوريا الشمالية  1-2في مباراتين قويتين مثيرتين .أما مواجهة اليوم
األخير بين أستراليا ومرافقتها إلى ريو  2016فقد انتهت بالتعادل  ،1-1وهو ما أبقى أستراليا في القمة
بفارق نقطتين أمام الصين.
يبدو أن شابات أستراليا تواصل النضوج مع م��رور السنين ،ويبرز بشكل خاص ثالثي الوسط
إليسكيلوند نايت ،إيميلي فان إيجموند وكاترينا جوري .ويتميز الفريق أيضا ً بقوة هجومه ،حيث كانت كيا
سايمون هدافة البطولة بتسجيلها أربعة أهداف.
ووصف مدرب المنتخب األسترالي ألين ستاجيك البطولة بأنها «كأس عالم مصغرة» قائالً «قلت قبل أن
أغادر أستراليا بأن من يتأهل عن آسيا سيكون منافسا ً قويا ً على ذهبية كأس العالم .ما رأيناه هذا األسبوع
هو نضوج هذه المجموعة .كانت أسلحتنا دائما ً تتمثل في الهجوم ،لكن اآلن أثبتنا أننا نتحلى بالنضج
والهدوء والعمل الشاق واالنتظام وااللتزام .وأعتقد أن لدينا ما يصنع فريقا ً على مستوى عالمي».
ويبدو أن النضج وصل أيضا ً إلى المنتخب الصيني ،الذي يقوده اآلن المدرب الفرنسي السابق برونو
بيني ،صاحب الشخصية القوية .وعلى غرار الفريق األسترالي ،يبدو المنتخب الصيني منطلقا ً بقوة إلى
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األمام ،وسارع في هذا األمر وصول بيني بعد بطولة كندا .2015
تعادلت الصين ( )1-1مع منافستها القديمة كوريا الشمالية ،وذلك بفضل هدف التعادل الذي نتج عن
ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع .تبع ذلك فوز الصين بهدف واحد على كل من كوريا الجنوبية واليابان.
كانت النتيجة األخيرة ،إضافة إلى االنتصارات على الواليات المتحدة وانجلترا في األشهر األخيرة ،بمثابة
شهادة على التأثير اإليجابي الذي أحدثه بيني في بلد كان في السابق حاضرا ً دائما ً عفي أجندة البطوالت
العالمية .وكما كان الحال في كندا  ،2015يظل المنتخب الصيني فريقا ً متماسكاً ،ولكنه ال يسجل الكثير من
األهداف ،حيث اكتفى بسبعة أهداف من مبارياته الخمس ،بينما سجلت أستراليا  17هدفاً.
وبهذا الخصوص ،علّق بيني قائالً« :كرة القدم الصينية هي تلك التي رأيتموها في المباراة ضد
اليابان .اللعب التكتيكي يفيدنا كثيراً ،كما أن التقنيات هي جزء من فلسفتي .لدينا العبات رائعات
يعملن معا ً بطريقة ممتازة».

تكلفة باهظة للفرق الكبيرة

برغم أن فيتنام  -البلد الوحيد الذي تأهل للتصفيات في المرحلة السابقة من البطولة – لم تتمكن من
حصد أي نقاط ،إال أن أداءها يشير إلى أن الفجوة بين الدول اآلسيوية الكبرى وباقي دول آسيا تقلصت
بشكل أكبر .ورغم أن فيتنام ُمنيت بهزيمة ساحقة أمام أستراليا بنتيجة  9-0إال أنها تغلبت على الصين
بنتيجة  ،0-2واألهم من ذلك أن كوريا الشمالية لم تتغلب عليها سوى في اللحظات األخيرة.
كما أن كوريا الجنوبية التي حلّت في المرتبة الرابعة قدمت دليالً واضحا ً على تطورها المستمر .حيث
تتحلى المنتخب الكوري الجنوبي للسيدات بالصمود والمقاومة التي تتميز بها الكوريات الجنوبيات في كل
مباراة .ولكنه ضيّع ضربة جزاء أمام اليابان كلفته نصرا ً غالياً.
وانتهى فريق كوريا الشمالية خامسا ً خلف جيرانه بفارق األهداف ،ولكنه استم ّر في التطلع إلى التأهل
حتى المباراة قبل النهائية .والتحدي الماثل أمام الفريق اآلن هو النهوض بعد خسارته كأس العالم
للسيدات العام الماضي.
أما أكبر قدر من الغموض والحيرة فهو الذي يحيط بمنتخب اليابان من بين الفرق األربعة التي لحقت
بها الهزيمة .فبعد أن وصل فريق اليابان إلى ثالث نهائيات عالمية متتالية ،ومن بينها نهائي كأس العالم
للسيدات العام الماضي ،لم يتوقع كثيرون أن ينهي اليابان مشواره في البطولة على أرضه بتحقيق فوزين
فقط في ست مباريات .وفي أعقاب تقاعد الالعبة األسطورة هوماري ساوا مؤخراً ،وقبل ثالث سنوات فقط
من انطالق البطولة التالية لكأس العالم للسيدات ،فإن هذه البطولة يمكن أن تشكل تغييرات في الالعبات
الرئيسيات في المنتخب الياباني .وبالتأكيد فإنه ال يوجد نقص في المواهب اليابانية بعد النجاح الذي
حققه الفريق في مباريات  FIFAللشابات ،وخصوصا ً انتصاره في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17
سنة .FIFA 2014

وقال« :نحن هنا نقوم بتعزيز قدراتنا األمنية مع األجهزة
األمنية األخرى واليونيفيل ،ونثمن عاليا ً عمل جنود حفظ
السالم اليونيفيل عموما ً والكوريين خصوصاً» .متمنياً:
«تعزيز العالقات والتعاون مع اليونيفيل ،ما يساهم في
رفع مستوى حفظ األمن واالستقرار في المنطقة».
وأعرب رئيس األركان للكتيبة الكورية عن «سعادته
إلنجاز الدورة المتخصصة والتي سوف تساهم في تنمية
القدرات البدنية واألنشطة العمالنية ألف��راد قوى األمن
الداخلي اللبناني».
وخ�لال االحتفال قدمت ع��روض لفنون التايكواندو
لعناصر من فوج السيار الثاني في القوى السيارة مع
الجنود الكوريين.
وف��ي ال��خ��ت��ام ق��ام ك��ي��ون ب��اي ب��ت��وزي��ع دب��ل��وم على
المتخرجين اللبنانيين.

طاولة يوم المر�أة العالمي في اللبنانية لمي�شلين حنا
أحرزت ميشلين حنا (كلية إدارة
األع��م��ال) بطولة ك��رة ال��ط��اول��ة في
الجامعة اللبنانية  -الفرع األول،
التي نظمت لمناسبة ي��وم «المرأة
العالمي» في كلية الصيدلة ،بمشاركة
 20العبة ،في حضور الدكتور حسين
كنعان ممثالً عميدة الكلية الدكتورة
وفاء البواب ورئيس دائ��رة النشاط

الرياضي ف��ي الجامعة نديم زين
الدين ،ومسؤول النشاط في الفرع
األول يوسف الزين.
وف��ازت حنا على قمر حاج محمد
(اآلداب والعلوم اإلنسانية) بنتجية(
 - 2صفر) ( 3 - 11و )3 - 11في
المباراة النهائية .وحلت كل من أمية
خطاب وغ��ادة طي (الهندسة) في

المركز الثالث.
وت��س��ل��م��ت ال��ف��ائ��زات ال��ك��ؤوس
والميداليات من كنعان وزين الدين
والزين.
أشرف على المنافسات المدربون:
أميرة ياغي ،سعد سمعان ،محمد
السيد ،عبد الكريم فقيه ،صالح
زعيتر وأحمد أيوب.

البطلة الأولمبية كابايفا
تتر�أ�س مجل�س �إدارة �إحدى ال�صحف
أف��ادت مجموعة «ناتسيانالنايا ميديا غ��روب»
اإلعالمية الروسية أن البطلة األولمبية في الجمباز
اإليقاعي الروسية آلينا كابايفا أصبحت رئيسة مجلس
إدارة صحيفة «سبورت إكسبريس» الرياضية.
ووفقا ً للمجموعة اإلعالمية الروسية فإنها أبرمت
صفقة ل��ش��راء  25%م��ن أسهم صحيفة «سبورت
إكسبريس» من دون أن تكشف عن تفاصيل الصفقة،
ولكن أصبح من المعروف أن البطلة األولمبية ستترأس
مجلس إدارة الصحيفة.
وذكر المصدر نفسه أن صحيفة «سبورت إكسبريس»
ستوفر للمجموعة اإلعالمية فرصة الستخدام موارد
إضافية لتطوير المطبوعات ،والمساهمة في تعزيز
مكانتها بين وسائل اإلعالم الرياضية.
وأشار بيان صادر عن المجموعة الوطنية لإلعالم
أن الصفقة تمت ضمن إطار استراتيجية المجموعة،
التي تهدف إلى توسيع أصول وسائل اإلعالم من خالل

االستحواذ على الشركات الرائدة في قطاع صناعة
وسائل اإلعالم المتخصصة.
يذكر أن صحيفة «سبورت إكسبريس» تأسست في
عام  ،1991وتطبع الصحيفة  220ألف نسخة توزع
في أكثر من  309مدن داخل روسيا وخارجها ،ويبلغ
عدد قرائها نحو  486ألف قارئ.
وتمتلك هذه المجموعة اإلعالمية  72.4في المئة من
أسهم راديو «سانت بطرسبورغ الخامس» ،و25%
من أسهم «القناة األولى الروسية» ،و 68في المئة من
أسهم تلفزيون «رين تي في» ،و 73.2في المئة من
أسهم صحيفة «إيزفيستيا» ،وتملك بالكامل محطة
الراديو «الخدمة الروسية لألخبار» ،و 50في المئة
من أسهم «أرت بيكتشيرس فيجين» المتخصصة
في إنتاج األف�ل�ام ،وصحيفة «مترو بطرسبورغ»،
وشركة «ميديا أليانس» التابعة لقنوات «ديسكفري،
يفراسبورت».

بو ّزو ي ّ
ُعد الآزوري لح�سم نهائي 1934
ك��ان فيتوريو ب��وزو يحمل لقب
«المايسترو العجوز» لسبب وجيه.
فهو ال يزال حتى يومنا هذا الشخص
الوحيد الذي فاز بكأس العالم FIFA
م ّرتين كمدرب .ويعود تاريخ اإلنجاز
األول إلى سنة .1934
ي��ظ��ه��ر ال���م���درب ال��م��خ��ض��رم في
ال��ص��ورة وه��و يع ّد العبيه لخوض
الوقت اإلضافي في ذلك النهائي أمام
تشيكوسلوفاكيا بعد أن انتهى الوقت
األصلي للقاء بالتعادل بهدف لمثله.
ك���ان المنتخب اإلي��ط��ال��ي على
بُعد تسع دقائق قبل نهاية الوقت
األص��ل��ي م��ن اللقاء على وش��ك نيل
هزيمة مفاجئة .إال أن النجم رايموندو
أورس��ي نجح في معادلة النتيجة.
تزامن ذلك مع تغيير تكتيكي أجراه
المدرب المخضرم وأح��دث تغييرا ً
فعليا ً على أرض الملعب.
الصحافي السابق أن
فقد ارت��أى
ّ
يطلب م��ن النجم جوزيبي مياتزا
التراجع إلى الخلف قليالً على أرض
الملعب ،بينما دفع بزميله أنجيلو
سكيافيو إل��ى قلب ال��ه��ج��وم .أتى

هذان التغييران بثمارهما بعد خمس
دقائق فقط في الوقت اإلضافي عندما
اقتنص سكيافيو هدف الفوز بشكل
رائع.
وبذلك الهدفُ ،حسم الموقف في
النهائي الناري الذي خاضه الالعبون
وسط أجواء حارة جدا ً وصلت فيها
درجة الحرارة إلى  40مئوية ،وهو
ما دفع المدرب إلى اإلشادة «بالجهود

الكبيرة والصمود المعنوي وروح
التضحية الذاتية واالندفاع الذي لم
يتزعزع لمجموعة الالعبين» كونه
جلب النصر إليطاليا.
ظهرت هذه الصفات مجددا ً بعد
ذلك بأربع سنوات ،عندما كتب بوزو
واآلزوري أسماءهم في كتب التاريخ
بالحفاظ على اللقب العالمي في
فرنسا.

�أر�ض الـ«وريرز» ع�ص ّية على الكل
ووهج و�ستبروك ال يخمد
ح ّقق غولدن ستايت ووري���رز حامل اللقب فوزه
السادس واألربعين على التوالي على أرضه وسحق
يوتا ج��از  94-115األرب��ع��اء في دوري ك��رة السلة
األميركي للمحترفين.
وأصبح ملعب «أوراك���ل أري��ن��ا» قلعة في ال��دوري
يصعب على زائريها تخطي غولدن ستايت وجمهوره
الحماسي ،إذ تعود خسارته األخيرة على أرضه في
ال��دور المنتظم أمام شيكاغو بولز الى كانون الثاني
.2015
وزاد غولدن ستايت متاعب يوتا الذي مني بخسارته
السابعة في  8مباريات ،في ظل تألق كالي تومسون
( 23نقطة) ،فيما اضاف الموزع النجم ستيفن كوري
 12نقطة و 10تمريرات حاسمة.
ورفع غولدن ستايت ،الذي يخوض مبارياته األربع
المقبلة أمام جماهيره ،رصيده إلى  57ف��وزا ً في 63
مباراة ،فيما ابتعد يوتا عن المركز الثامن المؤهل إلى
الـ»بالي أوف» في المنطقة الغربية.
وف��ي المنطقة الشرقية ،ع � ّزز كليفالند كافالييرز
صدارته ( )18-45بفوزه على مضيفه ساكرامنتو
كينغز  ،111-120في ظل اإلشاعات عن رحيل نجمه
الخارق ليبرون جيمس في نهاية الموسم بعد انتهاء
عقده.
على ملعب «سليب تراين اري��ن��ا» وأم��ام 17317
سجل جيمس  25نقطة و 11متابعة و6
متفرجاً،
ّ
تمريرات حاسمة ،وكايري إيرفينغ  30نقطة والعب
االرت��ك��از تريستان تومسون  18نقطة و 15متابعة
وكيفن ل��وف  17نقطة و 10متابعات ،فيما كان
ديماركوس كازنز ( 29نقطة و 11متابعة) أفضل
مسجل لدى الخاسر.
ّ

وستبروك «يحلّق»

وانتهت قمة أوكالهوما سيتي وضيفه لوس أنجليس

كليبرز بفوز األول .108-120
وع� ّزز أوكالهوما مركزه الثالث في المنطقة (-44
 )20متقدّما ً على كليبرز (.)22-41
وأصبح مو ّزع أوكالهوما راسل وستبروك أول العب
منذ عام  1998ينهي مباراة وفي سجله  25نقطة و20
تمريرة حاسمة و 11متابعة.
وأصبح وستبروك رابع العب بعد أوسكار روبرتسون
وماجيك جونسون وايزياه توماس يحقق هذا اإلنجاز.
يسجل فيها وستبروك ثالثية
ه��ذه ال��م��رة الـ11
ّ
مزدوجة «تريبل داب��ل» هذا الموسم ،بالتساوي مع
دريموند غرين (غولدن ستايت).
وأضاف للفائز هدّافه كيفن دورانت  30نقطة و12
متابعة و 7تمريرات حاسمة ،فيما كان جيف غرين
مسجل للخاسر مع  23نقطة وأضاف جاي جاي
أفضل
ّ
ريديك  22نقطة.
وغاب عن أوكالهوما العبه ديون وايترز بعد مقتل
شقيقه البالغ  21سنة في فيالدلفيا .وه��ذه ليست
الحالة الدرامية األولى في موسم أوكالهوما ،إذ خسر
مساعد ال��م��درب مونتي وي��ام��س زوج��ت��ه ف��ي ح��ادث
سير الشهر الماضي ،كما توفي أحد المالكين أوبري
ماكلندون في حادث سير في  2آذار الجاري.
وح ّقق بوسطن سلتيكس ثالث المنطقة الشرقية
فوزه الرابع عشر على التوالي على ارضه على حساب
ممفيس غريزليز .96-116
وهذه أول مرة منذ موسم  1991-1990يحقق فيها
الفريق األخضر هذه السلسلة اإليجابية على أرضه.
وفي باقي المباريات ،فاز تشارلوت هورنتس على
نيو أورليانز بيليكانز  ،113-122وهيوستن روكتس
على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  ،104-118وميلووكي
ب��اك��س على ميامي هيت  ،108-114ودي��ت��روي��ت
بيستونز على داالس مافريكس  ،96-102ونيويورك
نيكس على فينيكس صنز .97-128

