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ريا�ضة
بلجيكا لن تلغي وديّة البرتغال ...ويويفا يلتزم الأمن

لبنان ي�سعى لإنعا�ش �آماله بت�صفيات ك�أ�س العالم �أمام كورياالجنوبية

مدرب لبنان :مباراة كوريا الجنوبية
�صعبة ولكننا جاهزون
سيسعى منتخب لبنان للفوز على
مضيفه منتخب كوريا الجنوبية أمالً
في إنعاش آماله في التأهل للدور
الحاسم المؤهل لكأس العالم في
روسيا  2018وكأس آسيا في اإلمارات
 2019اليوم الخميس.
وقرر االتحاد الدولي (الفيفا) تأجيل
مباراة منتخب الوس متذيل المجموعة
السابعة ومضيفه منتخب الكويت بعد
إيقاف الكويت بسبب التدخل الحكومي
في إدارة شؤون اللعبة في البالد.
ويبدو المنتخب اللبناني قريبا ً
كثيرا ً من التأهل إلى نهائيات كأس
آسيا  2019وال ت��زال أم��ام��ه فرصة
للتأهل إلى ال��دور الحاسم لتصفيات
ك��أس العالم أي��ض�ا ً ك��واح��د م��ن بين
أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز
الثاني في المجموعات الثماني بشرط
تحقيقه نتائج ج��ي��دة أم���ام كوريا
الجنوبية وميانمار ف��ي الجولتين
األخيرتين من هذه المرحلة.
وي���درك م��ي��ودراج رادول��وف��ي��ت��ش
مدرب منتخب لبنان صعوبة المهمة
التي تنتظره أمام مضيفه الذي هزمه
على أرضه في مباراة الذهاب بنتيجة
كبيرة 3-صفر في أيلول الماضي.
وأكد المدير الفني لمنتخب لبنان
لكرة القدم المونتينيجري ميودراج
رادولوفيتش القادم من الجبل األسود
في تصريحات صحافية جاهزية فريقه
للمباراة الصعبة أمام كوريا الجنوبية
اليوم الخميس في إط��ار التصفيات
المزدوجة لكأسي العالم  2018وآسيا
 .2019وقال« :إن التركيز ضروري في
المباراة أمام كوريا للخروج بنتيجة
إيجابية بصرف النظر عن النتائج
السابقة ».وأض��اف« :نحن ق��ادرون
على تقديم مباراة جيدة ش��رط عدم
تكرار األخ��ط��اء التي وقعنا فيها في
مباراتنا السابقة».
وش����ارك رادول��وف��ي��ت��ش وكابتن
المنتخب ي��وس��ف محمد والمنسق
اإلع�لام��ي للمنتخب ف��ي التصفيات
الزميل وديع عبد النور ،في المؤتمر
يتوجه الالعبون
الصحافي قبل أن
ّ
إلى التدريب األخير ليالً على ملعب
المباراة ،حيث من المتو ّقع أن تتراوح
ال��ح��رارة مساء الخميس بين  3و5
درجات مئوية.
وق��ال رادولوفيتش خالل المؤتمر
الصحافي أن منتخبه سيواجه فريقا ً
جيدا ً ضمن التأهل للدور التالي من
تصفيات المونديال ،مشيرا ً إل��ى أن
الالعبين اللبنانيين هم أفضل حاال ً مما
كانوا عليه يوم الخسارة بثالثة أهداف
من دون ر ّد في صيدا».
وأضاف نعمل على تفادي األخطاء
لنظهر م��دى التطور في أداء الفريق

وسعيه إل��ى خ��وض م��ب��اراة جيدة،
نخرج منها على األقل بنقطة واحدة»،
مؤكدا ً أن الالعبين يدركون المسؤولية
الملقاة على عاتقهم ،ول��م يحضروا
إل��ى كوريا للنزهة بل من أج��ل بذل
قصاراهم ،والجهاز الفني يؤدّي دوره
التحفيزي في هذا اإلطار.
وتابع« :هدفنا المركز الثاني عن
ج��دارة وبفارق مريح لنمضي قدماً،
وبعد هذه المباراة يتعيّن علينا تكرار
فوزنا على ميانمار في أرض��ن��ا ،لذا
المطلوب أن ن��ؤدّي جيدا ً ونبادر مع
الحرص على الحذر لكن من دون أن
نتقوقع ،وأنا أع ّول على خبرة دوليين
مخضرمين وحيوية وج��وه واع��دة
ومجتهدة تتط ّور يوما ً بعد يوم».
وأ ّك���د رادول��وف��ي��ت��ش أن التركيز
سيكون على أف��راد المنتخب الكوري
جميعهم ،نظرا ً الى إمكاناتهم الفنية
والبدنية وم��ش��ارك��ة ع��دد منهم في
دوريات أوروبية قوية ،وقال« :سنأخذ
في عين االعتبار قوتهم وسرعتهم،
وسنحرص على استيعابهم دفاعيا ً
وسنحاول التسجيل ،والمهمة ليست
سهلة لكنها في متناولنا إذا أحسن
الجميع التركيز وكسر الرهبة ،من دون
أن ننسى عاملي التعب بعد السفر
الطويل وفارق التوقيت ( 7ساعات)».
م��ن جهته ،أك�� ّد يوسف محمد أن
المنتخب ج��اه��ز ل��ه��ذا االستحقاق
الصعب ،ق��ائ�لاً« :نستطيع تجاوزه
بتعاوننا الميداني لنخرج بنتيجة
جيدة».
وسئل محمد ع��ن انطباعاته من
خ�لال خبرته ف��ي ال���دوري األلماني
ح��ي��ث اح���ت���رف س���ن���وات ،ف��ق��ال إن
«البوندسليغا حلم كل العب كونه من
األفضل في أوروب��ا والعالم ،وطبعا ً
كانت سعادتي كبيرة ألن ألعب هناك
وأت��أ ّل��ق وأن��ا ال��ق��ادم من بلد ال يوجد
فيه دوري للمحترفين ،فصممت على
النجاح واستثمار هذه الفرصة الحلم،

وأح���اول أن أنقل تجربتي وعصارة
مزاياها إلى زمالئي».
وس���ب���ق ال���م���ؤت���م���ر ال��ص��ح��اف��ي
االجتماع الفني – اإلداري وترأسه
مراقب المباراة السوري محمد سعيد
ال��م��ص��ري ،واعتمد خ�لال��ه أن يكون
لون لباس منتخب لبنان في المباراة
األبيض كامالً (حارس المرمى :لباس
رم��ادي وج��وارب س��ود) ،والمنتخب
الكوري األحمر كامالً (حارس المرمى:
األصفر كامالً).
ويعول رادولوفيتش على الالعبين
المحترفين مثل قائد الفريق رضا عنتر
ويوسف محمد وحسن معتوق ووليد
إسماعيل وج���وان العمري وعدنان
حيدر وسوني سعد.
وتلقى منتخب لبنان ضربة قوية
قبل مغادرته بيروت بعد تأكد غياب
محمد حيدر الع��ب الصفاء متصدر
ال��دوري المحلي باإلضافة إلى غياب
علي حمام الظهير األيمن المحترف في
إيران بسبب اإلصابة.
ومن جهته يسعى منتخب كوريا
ال��ج��ن��وب��ي��ة ل��م��واص��ل��ة ان��ت��ص��ارات��ه
المتتالية للحفاظ على سجله خاليا
من الخسارة.
ويملك األلماني أولي شتيلكه مدرب
منتخب ك��وري��ا الجنوبية ع���ددا ً من
األوراق الهجومية التي يعول عليها
مثل لي جونج هيوب مهاجم توتنهام
وك���ي س��ون��ج ي��وي��ن��ج الع���ب وس��ط
سوانزي سيتي المنافسين في الدوري
اإلنكليزي الممتاز.
وتنفرد كوريا الجنوبية بصدارة
المجموعة برصيد  18نقطة من ست
مباريات تليها الكويت بفارق األهداف
ع��ن لبنان برصيد عشر ن��ق��اط لكل
منهما.
وتحتل ميانمار ال��م��رك��ز ال��راب��ع
ب��رص��ي��د س��ب��ع ن��ق��اط وت��ق��ب��ع الوس
بالمركز ال��خ��ام��س واألخ��ي��ر بنقطة
واحدة.

منا�صب عربية ودولية لم�س�ؤولي
االتحاد الريا�ضي اللبناني للجامعات
تمكن لبنان ،بعد مشاركته في
الجمعية العمومية لالتحاد العربي
للرياضة الجامعية بمشاركة 16
دولة عربية ،والتي انعقدت في إمارة
أبو ظبي ،من تبوؤ مركزين إداريين
مهمين عبر ن��ائ��ب رئ��ي��س االت��ح��اد
الرياضي اللبناني للجامعات ومدير
الرياضة في الجامعة اللبنانية نديم
زي��ن الدين ال��ذي انتخب عضوا ً في
المكتب التنفيذي لالتحاد العربي
بعد نيله  14صوتاً .كما انتخب أمين
ص��ن��دوق االت��ح��اد اللبناني ومدير
الرياضة في جامعة اآلداب والعلوم
والتكنولوجيا في لبنان نزيه الحاج
سليمان عضوا ً في اللجنة الفنية.
يذكر أن لبنان هو عضو مؤسس
لالتحاد العربي للجامعات والذي
تأسس في عام  2002ويعتبر منصبا
زين الدين وسليمان مكسبا لالتحاد
اللبناني.
وأه��دى زي��ن الدين «ه��ذا اإلنجاز
اإلداري ال���ى روح ال��رئ��ي��س األول

ل�لات��ح��اد ال��ق��اض��ي ن��ص��ري لحود
ولوزير الشباب والرياضة العميد
عبد المطلب الحناوي ومدير عام
ال��وزارة زيد خيامي ورئيس االتحاد
الحالي المحامي نصري لحود وكافة
األعضاء ولرئيس الجامعة اللبنانية
الوزير السابق عدنان السيد حسن».
وشكرهم على جهودهم ودعمهم،
مشيرا ً الى أن «االجتماعات المقبلة
ستعقد ف��ي ش��رم الشيخ (مصر)
من 21نيسان لغاية  24المقبل».
وعلى هامش الجمعية العمومية،
ش���ارك زي���ن ال��دي��ن وس��ل��ي��م��ان في
ح��ف��ل ال��ع��ش��اء ال��ت��ك��ري��م��ي وال���ذي
أقامه االت��ح��اد العربي على شرف
رؤساء وأعضاء االتحادات العربية
المشاركة وق��ام��ا بتقليد ال��وس��ام
المذهب لالتحاد الرياضي اللبناني
للجامعات لكل م��ن وزيرالثقافة
وتنمية المعرفة الشيخ نهيان بن
مبارك آل نهيان من دولة اإلم��ارات
العربية ولرئيس االتحاد الرياضي

للجامعات في سلطنة عمان الدكتور
سالم العريمي .
كما تحقق إن��ج��از إداري دول��ي
وتمثل في انتخاب مسؤول العالقات
الخارجية لالتحاد اللبناني ومدير
الرياضة في الجامعة اللبنانية –
األميركية (بيروت) سامي قرة باتيان
عضوا ً في مكتب اللجنة التربوية
لالتحاد الدولي للرياضة الجامعية
وذل��ك خالل مشاركته في الجمعية
العمومية لالتحاد ال��دول��ي والتي
أقيمت في بروكسيل.

لحود

وفي هذا االطار هنأ رئيس االتحاد
ال��ل��ب��ن��ان��ي ال��ري��اض��ي للجامعات
المحامي القنصل نصري نصري
لحود ك�لاً من زي��ن الزين وسليمان
وقرة باتيان النتخابهم في االتحاد
العربي وفي االتحاد الدولي ،منوها ً
«بكفاءتهم االدارية التي تمتد لعقود
عدة».

ت��راج��ع االت��ح��اد البلجيكي لكرة ال��ق��دم ،عن
قرار إلغاء المباراة الوديّة للمنتخب أمام نظيره
البرتغالي التي كانت مقررة يوم الثالثاء المقبل
في العاصمة بروكسيل ،لتقام في اليوم نفسه لكن
بمدينة ليريا البرتغالية.
وذكر االتحاد البلجيكي في بيان« :قررنا قبول
اقتراح االتحاد البرتغالي لكرة القدم بإقامة هذه
المباراة في ليريا  ،في اليوم نفسه (ال��ذي كان
مقررا ً أن تقام فيه) وكذلك في التوقيت نفسه،
حيث ستقام يوم الثالثاء المقبل في الساعة 1945
بتوقيت غرينيتش».
وكان االتحاد البلجيكي أعلن في وقت سابق
اليوم إلغاء المباراة أمام البرتغال بسبب الهجمات
اإلرهابية التي وقعت بالعاصمة بروكسيل أمس
الثالثاء ،بينما أكدت فرنسا تمسكها بإقامة كأس
األم��م األوروب��ي��ة (ي��ورو  )2016على أرضها في
موعدها المحدد.
وأك��د رئيس ال��وزراء الفرنسي مانويل فالس
أمس األربعاء ،أهمية إقامة البطولة القارية وكل
األح���داث الرياضية الكبرى مثل سباق فرنسا
الدولي للدراجات (تور دو فرانس).
وقال فالس« :نعم ،كأس األمم األوروبية لكرة
القدم ستقام (بموعدها) ،مثلما سيقام تور دو
فرانس وغيره من األحداث الرياضية الكبرى».
وأسفرت االنفجارات التي وقعت أول من أمس
بمطار بروكسيل وإحدى محطات مترو األنفاق عن
مقتل  31شخصا ً وإصابة أكثر من  250آخرين.
وك��ان االتحاد البلجيكي قد أعلن إلغاء مران
المنتخب بالملعب نفسه أول من أمس وكذلك أمس
األربعاء.
وكادت مباراة البرتغال أن تكون المباراة الثانية
على التوالي للمنتخب البلجيكي التي تلغى بسبب
أحداث إرهابية ،وذلك في الوقت الذي يستعد فيه
المنتخب المصنف األول على العالم لخوض يورو
. 2016
فقد ألغيت مباراة ودية بين المنتخبين البلجيكي
واإلسباني ،كانت مقررة في  17تشرين الثاني
الماضي ،آنذاك بسبب هجمات إرهابية شهدتها
العاصمة الفرنسية باريس قبلها بأربعة أيام
خارج استاد «دو فرانس» خالل ودية المنتخبين
الفرنسي واأللماني.
واستضاف استاد «دو ف��ران��س» العديد من
مباريات الرجبي بعد وق��وع هجمات باريس،
وينتظر تشديد اإلج����راءات األمنية فيه بشكل
كبير خالل مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره
الروسي يوم الثالثاء المقبل ،وذلك بعد أن يحل
ً
ضيفا على نظيره الهولندي في
الفريق الفرنسي
مباراة ودية أخرى مساء الجمعة.
كذلك يعد استاد «دو فرانس» الذي يسع لـ 80
ألف مشجع ،االستاد الرئيسي لبطولة كأس األمم
األوروبية ،حيث يحتضن عددا ً من المباريات من
بينها المباراة االفتتاحية بين المنتخبين الفرنسي
والروماني وكذلك المباراة النهائية للبطولة.
وسلطت أح��داث باريس وبروكسيل األض��واء
بشكل كبير على أهمية الدور األمني في بطولة يورو
 2016التي تقام بتسع مدن فرنسية في الفترة ما

يشترطه االتحاد الدولي للسباحة للمشاركة في
مسابقات كبيرة مثل األلعاب األولمبية».
ليبقى بذلك حلم المشاركة في األلعاب األولمبية
قائما ً لديها وذل��ك من خ�لال التواجد ضمن فريق
الالجئين األولمبي ،وهو فريق خاص أعلنت عنه
اللجنة األولمبية الدولية ليكون حاضرا ً في أولمبياد
البرازيل.

ويويفا يراقب لجنة السالمة
بعد الهجمات الدامية

جدد االتحاد األوروبي لكرة القدم التزامه بأمن
وسالمة جميع المشجعين والمنتخبات المشاركة
قبل بدء «ي��ورو  »2016في فرنسا صيف العام
الجاري ،بعد هجمات بروكسيل التي راح ضحيتها
نحو  34شخصاً.
وقال االتحاد األوروب��ي (يويفا) في بيان له:
«عقب أحداث اليوم (أول من أمس) في بروكسيل
يرغب االتحاد االوروبي لكرة القدم في إعادة تأكيد
التزامه بوضع األمن وسالمة المشجعين على رأس
خططه التنظيمية لكأس األمم األوروبية .»2016
وأض���اف« :س��ت��راق��ب لجنة السالمة واألم��ن
لبطولة أوروبا  2016مستوى المخاطر المحتملة.
على مدار أكثر من ثالث سنوات اآلن تعمل اللجنة
المنظمة لبطولة أوروب��ا  2016ولجنة السالمة
واألمن مع السلطات لضمان أمن وسالمة البطولة
واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان سالمة كل
األطراف المشاركة».
وذكر االتحاد األوروبي في بيان« :إننا واثقون
من اتخاذ اإلج��راءات كافة األمنية الالزمة إلقامة
بطولة أوروبية آمنة واحتفالية».
وسيشارك  24منتخبا ً في البطولة التي ستقام
في م��دن ع��دة فرنسية وستنطلق في الـ 10من
حزيران المقبل.

العب بلجيكي قد يخسر قدمه

في السياق نفسه ،تعرض نجم ك��رة السلة
البلجيكية ،سيباستيان بيلين العب فريق غينت
ه��وك��س ،إلص��اب��ة خطرة ق��د تكلفه ساقه خالل
التفجيرات اإلرهابية التي ضربت مدينة بروكسل.
ونشر ن��ادي أوستيند ال��ذي ك��ان ينتمي له
سيباستيان بيلين ،صورة لالعب ،الذي اعتزل قبل
عامين ،وهو طريح على األرض بمطار بروكسيل
وتنزف الدماء بشدة من ساقه ،وتمنى له الشفاء
العاجل.
وسيخضع بيلين ،الذي يبلغ طوله  205سم،
لجراحة أولية ،وتبدو حالته خطيرة اآلن.
ولد سيباستيان بيلين ( 37عاماً) في مدينة
ساو باولو البرازيلية ومارس كرة السلة بجامعات
ال��والي��ات المتحدة ،لكنه اح��ت��رف بعدة أندية
بلجيكية ،وك��ان من الركائز األساسية بمنتخب
بلجيكا .ويدير حاليا ً شركة لتسجيل المباريات
الرياضية وتوثيقها.

دقيقة صمت في الرياضة اإلسبانية
على الضحايا

ط��ال��ب االت��ح��اد اإلس��ب��ان��ي ل��ك��رة ال��ق��دم أمس
االربعاء ،التزام دقيقة صمت في مختلف مباريات
الجولة المقبلة من منافسات الدوريات المحلية
للعبة ،تكريما ً لضحايا الهجمات التي وقعت
الثالثاء في بلجيكا.
وت��م نقل ه��ذا الطلب إل��ى األن��دي��ة والرابطة
الوطنية ل��دوري المحترفين ،والرابطة الوطنية
لكرة القدم للصاالت ولجنة الحكام ،من أجل التزام
دقيقة صمت في المباريات التي ستقام مطلع
األسبوع المقبل.

بدء العد التنازلي للكال�سيكو
عشرة أي��ام فقط تفصل عشاق الساحرة المستديرة عن
الكالسيكو األك��ث��ر شهرة وإث���ارة ف��ي العالم بين الغريمين
التقليديين برشلونة وضيفه ريال مدريد ،السبت  2نيسان ،على
ملعب «كامب نو».
ويبدو أنه لحسن حظ مشجعي كرة القدم بشكل عام وجماهير
ريال مدريد بصورة خاصة ،قد اكتملت أضالع مثلث الهجوم
الملكي ( )BBCعقب عودة النفاثة الويلزية غاريث بيل من
اإلصابة بعد انتظار طويل ،وزميله المهاجم الفرنسي كريم
بنزيما بعد غيابه لعدة مباريات بداعي اإلصابة أيضاً ،لينضما
إلى النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو أيقونة ريال
مدريد حالياً.
ويأمل عشاق كرة القدم أن ي��روا هذا الثالثي ( )BBCفي
الثاني من نيسان ،في مواجهة ثالثي برشلونة المرعب ()MSN
النجم األرجنتيني ليونيل ميسي والهداف األوروغوياني لويس
سواريز ،والمراوغ البرازيلي نيمار دا سيلفا.
ومن المنتظر أن يرى العالم مواجهة هؤالء الالعبين في مباراة
الكالسيكو ،فيما إذا مرت عليهم بردا ً وسالما ً مباريات منتخباتهم
الودية التي تسبق الكالسيكو.
ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الليغا برصيد 28
هدفاً ،ودوري األبطال برصيد  13هدفاً ،وسجل  63هدفا ً في
الليغا مع زميليه بنزيما خامس هدافي الدوري برصيد  20هدفاً،
وبيل برصيد  15هدفاً ،وأحرز ثالثي البالنكوس الـ «بي بي سي»
 80هدفا ً في جميع المسابقات هذا الموسم.
وفي المقابل ،أحرز ثالثي البرسا المرعب  107أه��داف في
المسابقات األربع التي شارك أو يشارك فيها هذا الموسم هي:
الدوري وكأس العالم لألندية ودوري األبطال وكأس الملك التي
لم يشارك فيها الملكي.
ويحتل سواريز مركز الصدارة بين ( ،MSNوالمركز الثاني
في قائمة هدافي الليغا ،برصيد  26هدفاً ،ويليه ميسي في
المرتبة الثالثة برصيد  22هدفاً ،ومن ثم نيمار في المركز الرابع
لقائمة هدافي الدوري برصيد  21هدفاً.
ويأمل برشلونة ،بقيادة مدربه لويس إنريكي ،اصطياد

من �شبح الموت �إلى �أولمبياد ريو
الجئة �سورية تقترب من تحقيق حلمها
بعد نجاتها من الغرق في المتوسط ونجاحها في
الحصول على اللجوء في ألمانيا ،بات الحلم األول
للسباحة السورية يسرى مارديني المشاركة في
أولمبياد ريو دي جانيرو .2016
وتعرفت يسرى البالغة من العمر  18عاما ً خالل
إقامتها في أحد مراكز اللجوء في برلين على أحد
نوادي السباحة ،حيث حصلت على الدعم الكافي
هناك وتكلفت إدارة النادي بتحمل رسوم اشتراكها
وأختها سارة ،التي كانت أيضا ً بطلة للسباحة في
سورية.
وسبق للشابة السورية أن أح��رزت لقب بطولة
سوريا في مسابقات  200و 400متر سباحة حرة
وأيضا ً في سباق  100و 200متر فراشة.
على الصعيد ال��دول��ي كانت يسرى مارديني
حاضرة في دورة األلعاب اآلسيوية ع��ام ،2012
وشاركت في العام نفسه في بطولة العالم للسباحة
للمسافات القصيرة في تركيا.
لكن رغم كل هذه اإلنجازات يقول مدرب يسرى
األلماني سفين شبانكريبس إن «الرقم ال��ذي في
حوزة السباحة السورية لم يصل بعد للمعدل الذي

بين العاشر من حزيران والعاشر من تموز.
وتعهد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف
بإجراءات أمنية مشددة ستشمل ساحات تجمع
المشجعين.
وقال وزير الرياضة الفرنسي تييري بريالرد
في تصريحات نشرتها أمس األربعاء صحيفة
«ليكيب» الفرنسية« :التهديدات اإلرهابية لم تغب
عن أذهاننا منذ البداية ...وقد اتخذنا أعلى درجات
االحتياطات األمنية لتأمين يورو .»2016
وأوض��ح ب��ري�لارد أن كل منتخب مشارك في
البطولة سيجرى تأمينه بمجموعة م��ن أكفأ
الضباط ،مؤكدا ً عدم وجود نية إللغاء أو تأجيل
البطولة التي ستشكل صمودا ًَ في وجه «هؤالء
الجبناء».
وخ���رج ف��ال��س بتعليق مشابه حيث اعتبر
األحداث الكبرى ذات الجماهيرية الواسعة بمثابة
دعامة تعزز الديمقراطية «وأفضل رد على الفكر
الدموي».
وقال مارتين كالن مدير بطولة يورو  2016قبل
ثالثة أسابيع إن خططا ً للطوارئ وضعت للتنفيذ
في حالة وجود أي تهديد أو هجوم وربما تشمل
تأجيل مباراة لمدة يوم واحد وربما إقامتها في
مدينة أخرى ومن دون جماهير.
بينما ذك��ر يويفا أم��س« :ال توجد نية إلقامة
م��ب��اري��ات ب���دون جماهير» لكنه أض���اف« :مع
ذل���ك نعمل ع��ل��ى خ��ط��ط ال���ط���وارئ واالح��ت��ي��اط
لسيناريوهات مختلفة لحاالت األزمات ،منذ أن بات
تأمين جميع المشاركين على رأس األولويات».
كذلك تشكل االحتياطات األمنية أولوية في
العديد من المباريات الودية التي تقام استعدادا
ليورو  2016اعتبارا من اليوم وحتى يوم الثالثاء
المقبل .ويلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الهولندي
غدا ً الجمعة في أمستردام ،ويصب مسؤولو الكرة

الهولندية تركيزهم على مراقبة الموقف ،لكن لم
يتردد وجود نية لتأجيل المباراة أو إلغائها حتى
اآلن.
ويستضيف المنتخب األلماني نظيره اإلنكليزي
ي��وم السبت ف��ي برلين ث��م يستضيف نظيره
اإليطالي في ميونيخ يوم الثالثاء.
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عصفورين بحجر واحد من خالل الفوز على غريمه التقليدي
الملكي ،وذلك ،أوال ً لتأكيد علو كعبه عليه في الموسم الحالي
بعد االنتصار الساحق الذي حققه في مباراة الذهاب برباعية
نظيفة في عقر دار الميرنجي في ملعب «سانتياغو برنابيو»،
وثانيا ً القضاء تماما ً على بصيص األم��ل ال��ذي تبقى لقطبي
الكرة المدريدية في الحصول على اللقب ،بالرغم من أن الفريق
الكاتالوني قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب،
لتقدمه بفارق  9نقاط على وصيفه أتلتيكو مدريد ،قيل  8مراحل
فقط على نهاية الليغا ،وبفارق  10نقاط على ري��ال مدريد

ك�أ�س الأبطال تنتظر مواجهات
كروية من العيار الثقيل
وتعتبر الشابة السورية واحدة من  43مرشحا ً
لالنضمام لهذا الفريق .ويتوقع أن يصل أعضاء هذا
الفريق في النهاية إلى ما بين  5و 10رياضيين.
يذكر أن وسائل اإلعالم كانت قد تناولت بالذكر في
وقت سابق التجربة التي عايشتها يسرى وشقيقتها
أثناء رحتهم من دمشق إلى برلين على متن قارب
صغير يضم  20شخصا ً بغية العبور من تركيا إلى
اليونان.
وسردت السباحة السورية في حوار مع صحيفة
«برلينر تسايتونغ» حيثيات المغامرة التي عاشتها
في قلب المتوسط قائلة إن الـ 15دقيقة األولى من
الرحلة كانت عادية ليتعطل المحرك في وقت الحق
ويبدأ الماء بالتسرب إلى الداخل.
أم��ام هذا الموقف قفزت السباحة السورية إلى
البحر هي وأختها س��ارة وقامتا برفقة الج��ئ آخر
بسحب القارب الصغير عبر حبال لمدة  3ساعات
حتى أوصلوه إلى بر األمان.
مغامرة يسرى كانت ناجحة ومنحتها دفعة
معنوية كبيرة لمواصلة التحديات وتدوين اسمهما
ضمن أفضل السباحات في العالم.

يلتقي تشيلسي اإلنكليزي مع ميالن اإليطالي في الثالث من آب
بينما يلتقي ريال مدريد اإلسباني مع بايرن ميونيخ األلماني ضمن
كأس االبطال الدولية بكرة القدم.
لستر سيتي ال��ذي يتصدر حاليا ال��دوري اإلنكليزي سيلتقي
سيلتيك األسكتلندي في الثالث والعشرين من تموز ثم سيلتقي
باريس س��ان جيرمان الفرنسي في الثالثين من الشهر نفسه
وبرشلونة اإلسباني في الثالث من آب  ،كما ستشارك في البطولة
فرق ليفربول وانتر ميالن وبروسيا دورتموند ومانشستر سيتي
ويوفنتوس.
وقد تفتقد هذه الفرق ع��ددا ً من أهم نجومها بعد عودتهم من
المشاركة في يورو  2016وكوبا أميركا المئوية ،كما قد يشارك عدد
منهم في أولمبياد ريو الذي سينطلق في آب.
وضمن المباريات التي تم إعالنها في أواخر شهر تموز لقاء باريس
سان جيرمان و انتر ميالن وبايرن ميونيخ مع ميالن وباريس سان
جيرمان مع ري��ال مدريد وليفربول مع تشيلسي وبرشلونة مع
سلتيك وليفربول مع ميالن وبايرن ميونيخ مع انتر ميالن.
كما تم إعالن ثالث مباريات لكن لم يحدد مكان إقامتها وهي
تشيلسي مع ريال مدريد وليفربول مع برشلونة وسلتيك مع انتر
ميالن ،باإلضافة إلى المزيد من المباريات الكبيرة والمهمة.

صاحب المركز الثالث .بينما سيحاول ريال مدريد العريق ،الذي
سيخوض أول كالسيكو تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي زين
الدين زيدان ،في رد اعتباره أمام عدوه اللدود الفريق الكاتالوني
والثأر منه لهزيمته الثقيلة التي تعرض لها تحت قيادة مدربه
السابق رافائيل بينيتيز ،إضافة إل��ى خصوصية مباريات
الكالسيكو التي دائما ما تكون مثيرة وشيقة.
وآخر فوز لريال مدريد على برشلونة على ملعب «كامب نو»
يعود إلى عام  2013في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بثالثة
أهداف مقابل هدف واحد.

مارجيت�س يترك
االتحاد الدولي للتن�س
بعد  25عام ًا من العمل
أعلن االتحاد الدولي للتنس في بيان له أن اإلسباني خوان مارجيتس سيترك
منصبه اإلداري داخل االتحاد بعد  25عاما ً فضاها في أروقته.
وقال مارجيتس الذي يعمل حاليا ً مديرا ً للعمليات ولألمانة العامة لالتحاد
الدولي للتنس« :لقد كان شيئا ً مميزا ً بالنسبة لي أن أكون جزءا ً من عائلة االتحاد
الدولي للتنس طوال  25عاماً» .ومن المقرر أن يترك المسؤول اإلسباني ،الذي
كان أحد المرشحين لتولي رئاسة االتحاد الدولي للتنس في العام الماضي،
مسؤوليات منصبه في  30أيلول المقبل ،ولكنه سيستمر في العمل لفترة انتقالية
حتى نهاية .2016
ويعمل مارجيتس منذ  18عاما ً مديرا ً للعمليات في االتحاد الدولي للتنس،
حيث بدأ عمله في االتحاد عام  1991كعضو في مجلس اإلدارة ثم أصبح نائبا ً
للرئيس في  ،1998وهو المنصب الذي بقى فيه حتى عام  .2015وباإلضافة إلى
ذلك ،ترأس مارجيتس لجانا ً يرتبط عملها مع بطولة كأس ديفيز ومنافسات
الرجال وتنس الكراسي المتحركة.
ورشح مارجيتس في العام الماضي لخالفة اإليطالي فرانشيسكو ريتشي بيتي
في رئاسة االتحاد الدولي للتنس ،إال أنه هزم في الجولة األولى من االنتخابات،
التي فاز بها األميركي ديفيد هاجيرتي.

