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عجلة الدوري اللبناني تنطلق من جديد

حناوي ي�ستقبل رئي�س االتحاد للركبي

ب��ع��د ت��وق��ف أس��ب��وع��ي��ن بسبب
م��ش��ارك��ة المنتخب ال��وط��ن��ي في
التصفيات اآلس��ي��وي��ة ال��م��زدوج��ة
لكأسي العالم وآسيا ،تفتتح مباريات
الجولة الـ 16من ال��دوري اللبناني
لكرة القدم بمباراة واح��دة اليوم،
بين النبي شيت والسالم زغرتا في
بعلبك.
وتقام جميع المباريات الساعة
 15,30بحسب التوقيت الصيفي
الجديد ،وبحضور الجمهور بعد سماح
القوى األمنية بعودته إلى المالعب.
في البقاع ،يستضيف النبي شيت
السادس بـ 23نقطة السالم زغرتا
ال��ع��اش��ر بـ 7ن��ق��اط .وتميل الكفة
الص��ح��اب االرض ال��ذي��ن يسعون
الستعادة هيبتهم ،علما ً ان فوزهم
االي��اب��ي الوحيد ك��ان على حساب
الحكمة ال��ج��ري��ح متذيل الترتيب
بنتيجة  0 – 1وبصعوبة.
وعلى النبي شيت عدم التفريط
بالنقاط ليحافظ على موقعه في
وسط الترتيب .في المقابل ،يعاني
السالم ظ��روف�ا ً صعبة تجعله بين
الفرق المهددة بالهبوط ،ل��ذا فانه
سيبذل قصارى جهده لجمع النقاط
واالرتقاء الى منطقة الوسط.
ويغيب ع��ن ال��س�لام العبه أحمد
المصري بسبب الوقف ،وسيسعى
السالم إلى الثأر لخسارته الذهابية
 2 – 1على أرضه في زغرتا في ختام
مرحلة الذهاب.
وتتابع الجولة السبت بثالث
م���ب���اري���ات :فيلتقي ال��ص��ف��اء مع
الراسينغ على ملعب رفيق الحريري
في صيدا ،واألنصار مع االجتماعي
على ملعب بيروت البلدي ،والحكمة
مع شباب الساحل على ملعب برج
حمود البلدي.
ولن تكون مباراة الصفاء المتصدر
بـ 37نقطة سهلة ام��ام الراسينج
السابع بـ 17نقطة ،على رغم أن األول
يلعب مكتمل الصفوف مع عودة العب
وسطه الدولي محمد حيدر.
وي��م��ت��از ال��ص��ف��اء ب��ق��وة هجومه
وتماسك دف��اع��ه وه��و ال��ذي ل��م يذق
طعم الخسارة في الدوري حتى اليوم.
وقد عاد الى الفريق العبوه الدوليون
ال��ح��ارس مهدي خليل ومحمد زين
طحان ومحمد حيدر واح��م��د جلول

استقبل وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب حناوي
في مكتبه في الوزارة ،رئيس االتحاد
اللبناني للركبي عبد الله علي جمال.
وت��م ع��رض ل�لأوض��اع الرياضية
والشبابية عموماً ،ونشاطات االتحاد
والبرامج العام  2016خصوصاً،
وت��م ال��ت��ط��رق لبطولة غ��رب آسيا
التي ستقام في الدوحة (قطر) من
 19الى  23نيسان المقبل ،يذكر أن
البطولة في العام الماضي قد أحرزها
االتحاد اللبناني للركبي .وستجرى
المباريات هذا العام في  19نيسان
مع إيران وفي  22منه مع قطر.
وأكد الوزير حناوي كل االهتمام
والدعم.
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فوز الجي�ش على المبرة
في الأ�سبوع الثاني لبطولة كرة اليد
وعمر الكردي وكلهم في قمة مستواهم
بدنيا ً وفنياً ،ويملك الصفاء العبين
حاضرين على دكة االحتياط.
أم��ا الراسينغ فلن يكون مهيض
الجناح وهو الذي يقدم عروضا ً جيدة
ويخذله الحظ احياناً ،والراسينغ
خسر مباراته االخيرة امام العهد – 0
 2في الدقائق االخيرة وكان يستحق
الخروج متعادال ً على االقل .واسفرت
مباراة الذهاب بينهما عن فوز الصفاء
 1 – 3في الجولة االولى على ملعب
برج حمود.
ويواجه األنصار الرابع بـ 30نقطة
االجتماعي التاسع بـ 13نقطة ،في
ب��ي��روت .وستكون المباراة ممتعة
لقوة الطرفين وال سيما االجتماعي
ال���ذي يملك  3اج��ان��ب مميزين هم
االفضل هذا الموسم.
ويقدم االجتماعي عروضا ً جيدة
تحت اش��راف مدربه فادي العمري،
وغالبا ً ما يتلقى مرمى االجتماعي
اهدافا ً اواخر الشوط الثاني بعد ان
ينال التعب من العبيه .اما االنصار
ال��ذي ف��از في مباراته االخيرة على

السالم زغرتا بصعوبة  1 – 2فان
مهاجمه االرجنتيني لوكاس جاالن
يهمه زي���ادة رص��ي��ده م��ن االه���داف
للبقاء متصدرا ً ترتيب الهدافين (17
إصابة في رصيده).
وسيسعى لتجنب المطب الذي وقع
فيه ذهابا ً بتعادله مع االجتماعي – 2
 2في المرحلة التاسعة في طرابلس.
وك��ان االنصار خ��اض مؤخرا ً خالل
استراحة الدوري مباراتين وديتين،
ففاز على المبرة  ،0 – 4وعلى الحكمة
.2 – 3
وال يزال الحكمة في موقف صعب
وهو في القاع بـ 4نقاط ،وهو سيواجه
السبت شباب الساحل الخامس بـ28
نقطة ،وعينه ال��خ��روج على ارضه
ولو بنقطة واحدة ونسيان خسارته
الذهابية القاسية  6 – 2في الجولة
ال��ع��اش��رة على ملعب العهد ،وهو
لم يذق طعم الفوز حتى اليوم هذا
الموسم ،ويغيب عن الحكمة حارسه
نزيه طي.
ام��ا الساحل فعينه على النقاط
الثالث مستغالً حالة الضياع لدى

الحكمة وامله ان يكرر ف��وزه الكبير
الذهابي للعودة الى المربع الذهبي.
وتختتم الجولة األحد بمباراتين،
فيستضيف النجمة الشباب الغازية
على ملعب رشيد كرامي البلدي في
طرابلس ،بينما يستضيف طرابلس
العهد في برج حمود.
ويأمل النجمة الثالث بـ 32نقطة
تخطي الغازية وصيف القاع بـ6
نقاط وهو قادر على ذلك لكونه يملك
ذخيرة من الالعبين في مقدمهم حسن
العنان وحسن القاضي ويوسف
الحاج والوجهان الجديدان مصطفى
ك��س��اب وح��س��ن م��ه��ن��ا ،ف��ض�لاً عن
ع��ودة المهاجم حسن المحمد الذي
ق��اد النجمة للفوز على المنصورة
المصري وديا ً  1 – 3السبت الماضي.
وكان النجمة خسر وديا ً امام النبي
شيت .2 – 0
أما الغازية الذي كلف مدربا ً جديدا ً
لقيادته فنيا ً وهو فؤاد ليال والذي حقق
نتيجة جيدة في مباراته االخيرة امام
النبي شيت إذ كان متقدما ً  -0 1حتى
الدقائق االخيرة ،واسفرت عن التعادل

 1 – 1بهدية من ال��ح��ارس البديل
محمد حجازي ،فإنه يبدو قادرا ً على
احراج النجمة مجدداً .وكان النجمة
فاز بصعوبة ذهابا ً  0 – 1في الجولة
التاسعة في كفرجوز.
وتحمل ال��م��ب��اراة بين طرابلس
الثامن بـ 17نقطة والعهد وصيف
الصدارة بـ 33نقطة طابعا ً خاصا ً
النها تجمع ممثلي لبنان في كأس
االتحاد اآلس��ي��وي .وكفة العهد هي
االرجح على رغم غياب مهاجمه احمد
زريق بسبب الوقف.
وال��ف��ري��ق��ان اس��ت��ب��دال مدربيهما،
فاستعان طرابلس بالسوري نزار
محروس ب��دال ً من اسماعيل قرطام،
وكلف العهد االلماني روبرت غاسبرت
خالفة محمود حمود.
وال��م��درب��ان ال��ج��دي��دان يسعيان
ل��ف��رض نفسيهما على الساحتين
المحلية والخارجية .وعودة طرابلس
المضيف من برج حمود الى عاصمة
الشمال بنقطة التعادل انجاز .وكان
العهد فاز ذهابا ً  1 – 2في المرحلة
العاشرة في صيدا.

الوسط عدنان حيدر.
وأثبت حسن معتوق وحسن شعيتو ومحمد حيدر أن بإمكانهم
تقديم الكثير في المستقبل للمنتخب في خط الهجوم ،على رغم
أن الثاني لم يمنحه المدرب فرصة كافية ،فيما عانى حيدر سوء
حظ الفت ،بعدما منعته اإلصابة من خوض أكثر من مباراة خالل
التصفيات.
واكتسبت التصفيات أهمية خاصة لنجم لبنان التاريخي رضا
عنتر ( 36عاماً) إذ خاض استحقاقه األخير مع منتخب لبنان،
مسدال ً الستارة على مسيرة دولية حافلة امتدت لنحو  18عاما ً
خاض فيها أكثر من  80مباراة دولية.
يذكر أن بعض العوامل التنظيمية المحلية لعبت ضد المنتخب
الذي حرم من خوض مبارياته في استاد المدينة الرياضية األكبر
في لبنان ،وهي مشكلة كان ينبغي حلها من المعنيين باألمر في
لبنان وال سيما أن أرض ملعب صيدا لم تساعد الالعبين إطالقا ً
على تقديم األفضل لديهم ،فيما كانت أعداد الجمهور ستتضاعف

غازي الح�سين :مباراة العهد �ستكون �صعبة
توقع غازي الحسين العب ارتكاز
فريق طرابلس مباراة قوية لفريقه
أمام العهد األحد المقبل ،في الجولة
السادسة عشرة من الدوري اللبناني
لكرة القدم.
وقال الحسين« :طرابلس والعهد
يمثالن لبنان آسيوياً ،وغالبا ً ما
تأتي مبارياتهما على درجة عالية
من الحماسة والندية».
وأضاف الحسين« :ان فريق العهد
يملك مجموعة قوية من الالعبين،
وهو أحد أبرز المرشحين إلحراز لقب
الدوري».
واعتبر الحسين أن سبب عدم
استقرار عروض طرابلس ونتائجه
ه���ذا ال��م��وس��م ي��ع��ود إل���ى تغيير
المدربين ،بعد استقالة اسماعيل
قرطام ،وتولي وارطان المهمة لفترة
موقتة ،ثم تعيين المدرب السوري

م�سيرة منتخب لبنان في الت�صفيات المزدوجة بين الف�شل والنجاح
أنهى منتخب لبنان التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم
(روسيا ـ  )2018وكأس آسيا (اإلمارات ـ  )2019من دون احتفال،
بعدما تركت مباراته األخيرة مع ميانمار ( )1 – 1الخيبة في نفوس
آالف المشجعين الذين واكبوه في صيدا ،وخلف شاشات التلفزة.
في المحصلة ،ودّع منتخب لبنان تصفيات كأس العالم ،ولم
ينجح في التأهل إل��ى نهائيات ك��أس آسيا ،لكنه كسب فرصة
المشاركة في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة إلى اإلمارات
  ،2019حيث سيكون م��ن بين  16منتخبا ً ستخوض تلكالتصفيات.
تأرجحت عروض ونتائج منتخب لبنان في التصفيات ما بين
الجيد والسيء ،والالفت أنها كانت خارج أرضه أفضل منها في
دياره ،ففي حين مني بخسارة قاسية أمام كوريا الجنوبية 3 – 0
في صيدا ،صمد حتى الدقيقة  93في انسان قبل أن يخسر .1 – 0
وبعدما خسر أمام الكويت في صيدا  ،1 – 0قدم عرضا ً قويا ً في
الكويت حيث انتهت مباراته مع «األزرق» بالتعادل السلبي.
وبعدما تجاوز ميانمار على أرض األخيرة بهدفين نظيفين
ذهاباً ،سقط في فخ التعادل مع نفس المنتخب  1 – 1في صيدا.
حولت هذه التصفيات مدرب المنتخب المونتينجري ميودراج
رادولوفيتش مادة جدل بين اللبنانيين ،فالبعض رأى أنه نجح في
تلميع صورة المنتخب الباهتة في تصفيات كأس آسيا الماضية،
بقيادة المدرب اإليطالي جيوزيبي جيانيني ،الذي لم يحقق نجاحا ً
يذكر مع المنتخب.
في المقابل ،يرى البعض اآلخر أن «رادو» ليس الرجل المناسب
للمنتخب ،ويعتبر هؤالء أن العروض الجيدة لمنتخب لبنان في
بعض مباريات التصفيات الحالية ،لم تترافق مع نتائج جيدة،
وهي الناحية األهم.
وعلى رغ��م الجدل حوله سيتولى رادولوفيتش ،ال��ذي مدد
االتحاد اللبناني عقده لعام جديد ،إدارة المنتخب في فترة دقيقة،
تشهد نهاية مسيرة جيل وبداية عهد جيل جديد ،مع اعتزال النجم
التاريخي رضا عنتر دولياً ،واقتراب انتهاء المسيرة الدولية
لعباس عطوي ويوسف محمد ،وه��ؤالء شكلوا أعمدة المنتخب
وركيزته األساسية ألكثر من عقد من الزمن.
ومن مكاسب لبنان في التصفيات تألق أكثر من العب واعد
بإمكانه تقديم الكثير لمنتخب األرز مستقبالً ،كالحارس الشاب
مهدي خليل الذي تمكن أن يصبح الحارس الرقم واحد ،بدال ً من
عباس حسن ،كما تألق الظهير األيمن محمد زين طحان والعب

حقق فريق «الجيش» فوزا ً سهالً على فريق «المبرة»
( 33ـ  ،)16الشوط األول ( 19ـ  ،)8في المباراة التي
أجريت مساء أمس ،بافتتاح األسبوع الثاني من بطولة
لبنان في كرة اليد ،في قاعة حاتم عاشور.
ولم يجد فريق العبي الجيش أي صعوبة كي يسجل
فوزا ً كبيراً ،وهو الذي يملك مجموعة كبيرة من الالعبين
أصحاب الخبرة ،وهم بدأوا بفرض سيطرتهم على أجواء
المباراة منذ الدقيقة الثالثة عندما تقدموا ( 3ـ  ،)1ثم (6
ـ  ،)1بعد مرور  9دقائق ،قبل أن يتراخوا في الدقائق بين
العاشرة والـ ،14مفسحين في المجال لالعبي «المبرة» كي
يعودوا إلى أجواء المباراة وبالتالي تقليص فارق األهداف
( 4ـ  ،)8إال أن العبي الجيش ما لبثوا أن استعادوا
المبادرة ورفعوا الفارق بسرعة إلى  7أهداف في الدقيقة
الـ 12( 18ـ  ،)5وإلى  10أهداف في الدقيقة الـ ،27قبل أن
ينهوا الشوط بفارق  11هدفا ( 19ـ .)8
وبقي الوضع على حاله في الشوط الثاني ،ورفع العبو
الجيش النتيجة بعد مرور  11دقيقة إلى  14هدفا ً ( 25ـ

على استاد المدينة الذي ما يزال خارج الخدمة منذ سنوات ،وهي
أزمة برسم المسؤولين عن الرياضة اللبنانية.
وهنا مسيرة منتخب األرز في التصفيات المشتركة باألرقام:
خاض منتخب لبنان  8مباريات سجل فيها  12هدفا ً وتلقت
شباكه  6أهداف.
ف��������از ل����ب����ن����ان ع����ل����ى الوس ذه�������اب�������ا ً 0 – 2
وإيابا ً 0 – 7
خسر لبنان أمام كوريا الجنوبية ذهابا ً  3 – 0وإيابا ً 1 – 0
فاز لبنان على ميانمار  0 – 2ذهابا ً وتعادل معهما إيابا ً 1 – 1
خسر لبنان أمام الكويت  1 – 0ذهابا ً وتعادل معها إيابا ً 0 – 0
هدافو لبنان في التصفيات:
هدفان :حسن معتوق وحسن شعيتو
هدف واح��د :يوسف محمد ورض��ا عنتر وعلي حمام وجوان
العمري وع��ب��اس عطوي ومحمد غ��دار وف��اي��ز شمسين وه�لال
الحلوة.

 ،)11وإلى  18هدفا ً بعد  18دقيقة ،وسط انهيار كامل
لالعبي المبرة الذين لم يجدوا الطريقة المناسبة إليقاف
المد األحمر الذي أنهى المباراة بفارق  17هدفا ً ( 33ـ .)16
وك��ان أفضل مسجل في المباراة العب الجيش ربيع
ناصيف بسبعة أه��داف ،وفي صفوف المبرة علي رضا
بستة أهداف.
مثل الجيش :أك��رم الشيخ حسين ،ربيع ناصيف،
سليمان التقي ،صبحي سكرية ،ج��ورج ب��دوي ،رياض
الزهر ،محمود حمزة ،علي الحاج حسن ،قاسم عساف،
خضر درويش ،محمد منصور ،احمد حمود ،عباس حمود،
محمد قندولي ،وعلي شحادة.
مثل المبرة :علي رضا ،حسن زلزلي ،كامل فقيه ،محمد
عصفور ،باسل رضا ،محمد مصطفى ،أحمد رضا ،حسن
شلهوب ،محمد بري ،مصطفى سنان ،حسين حرب ،محمد
عيسى ،طالل بري ،وحسن رضا.
قاد المباراة محمد حيدر وقاسم مقشر ،وعلى الطاولة
باسم ناصر وحسن درويش وراقبها حلمي شعيب.

نزار محروس مؤخراً.
وأضاف بقوله« :هذا األمر انعكس
ع��ل��ى ال�لاع��ب��ي��ن ال��ذي��ن ال يملكون
الخبرة الكافية ،كون معظمهم من
صغار السن .كما ج��اءت مشاركة
الفريق اآلسيوية لتزيد من الضغوط
النفسية والبدنية على الالعبين».
وقال الحسين إن مشكلة طرابلس
هذا الموسم ،تكمن في عجز هجومه
ع��ن ت��رج��م��ة ال��ف��رص ال��ت��ي تسنح
للفريق.
وتابع بقوله« :بالمقارنة بين
رصيد هداف الفريق الغاني مايكل
هيلجبي ه���ذا ال��م��وس��م (ه��دف��ان)
وال��م��وس��م ال��م��اض��ي ( 16ه��دف �اً)،
تستطيع أن تعي حجم المشكلة،
التي يعاني منها هجوم طرابلس».
وأعرب الحسين عن ثقته في قدرة
الفريق على تقديم األفضل بقيادة

المدرب الجديد نزار محروس ،وقال:
«يملك المدرب الجديد نزار محروس
فكرا ً كرويا ً عالياً .وربما لم تظهر
بعد بصماته على الفريق ،لكنها
ستأتي مع الوقت ،علما ً أن الفريق
اكتسب شخصية جديدة ،وهو يقدم
عروضا ً قوية ،لكن تنقصه اللمسة
األخيرة ،وهي الناحية األهم في كرة
القدم».
ورأى الحسين أن حظوظ طربلس
كبيرة في بلوغ الدور الثاني لكأس
اإلت��ح��اد اآلس��ي��وي ،وق���ال« :قدمنا
م��ب��اراة كبيرة أم���ام نفط الوسط
العراقي ،وخسرنا في الوقت بدل من
الضائع .وجارينا الفيصلي األردني
في المباراة التي تعادلنا فيها معه 1
–  .1والفريق قادر على بلوغ الدور
الثاني شرط المحافظة على التركيز
والثقة».

نا�شئات هوب�س و�صيفات
دورة �إيطاليا الدولية الـ18
ح ّل فريق هوبس بكرة السلة للناشئات مواليد 1998
  1999في المركز الثاني لدورة ايطاليا الدولية الـ18بكرة السلة للناشئات التي اقيمت في مدينة سيسيناتيكو
االيطالية بمشاركة  149فريقا من ايطاليا ،الدانمارك،
المانيا ،ليتوانيا ،سلوفينيا ،سويسرا وليتونيا ،إثر
خسارته أم��ام فريق سيينا اإليطالي بنتيجة 44 - 32
في المباراة النهائية التي اجريت بينهما في قاعة «اورو
كامب».
فنياً ،جاءت المباراة حماسية ومشوقة ومتقاربة تبادل
فيها الفريقان التقدم قبل ان يتمكن الفريق االيطالي من
حسمها لصالحه بفارق  12نقطة مستفيدا ً من غياب عمالقة
هوبس العبة االرتكاز بشرى قانصوه ،ومن اإلصابات التي

تعرضت لها العبات الفريق اللبناني خالل المباراة ابرزهن
ديما شاهين وجنى غصين.
وكانت أفضل مسجلة للخاسر ديما شاهين  11نقطة،
كما برز من هوبس يارا عماش بأدائها الدفاعي مسجلة 5
سرقات للكرة ،وكل من عليا شاهين ،نور الشيخ ،تاال زين،
كرما شاهين ،يارا عماش ،ضيا شاهين اللواتي قدمن اداء
مميزا بقيادة المدرب زياد الناطور.
وكان هوبس فاز في طريقه الى النهائي على هيليوس
السويسري  ،34 - 37وعلى كورسيكو االيطالي - 36
 ،28وعلى فيا غرديا االيطالي  19 - 47في الدورين االول
والثاني ،وعلى كانتو اإليطالي بنتيجة  37 - 43في الدور
نصف النهائي.

اختبار �سهل لبايرن ودورتموند قبل االمتحان القاري ...و�صراع فرن�سي قوي على المراكز الم�ؤهلة �أوروبي ًا
يعاود ال��دوري األلماني نشاطه بعد التوقف بسبب العطلة
والمباريات الدولية حيث سيكون بايرن ميونيخ حامل اللقب
والمتصدر ومالحقه بوروسيا دورت��م��ون��د أم��ام اختبارين في
متناولهما في المرحلة الثامنة والعشرين.
على ملعب «أليانتس أرينا» ،يأمل بايرن االستعداد بأفضل
طريقة لمواجهة الثالثاء المقبل مع ضيفه بنفيكا البرتغالي في
ذهاب ال��دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروب��ا وذلك
عندما يستضيف السبت أينتراخت فرانكفورت القابع في المركز
السابع عشر وقبل األخير.
ويبدو بايرن الذي يتصدر الترتيب بفارق  5نقاط عن دورتموند
قبل  7مراحل على ختام الموسم ،مرشحا ً فوق العادة لتخطي عقبة
فرانكفورت الذي لم يحقق سوى فوزا ً واح��دا ً في المراحل التسع
األخيرة وكان في مباراته األخيرة على حساب هانوفر (- 1صفر).
وسيكون مدرب بايرن ،اإلسباني جوسيب غوارديوال الذي يأمل
قيادة النادي البافاري إلى الثالثية قبل أن يتركه الصيف المقبل
لالنتقال إلى مانشستر سيتي ،أمام مهمة صعبة ليس بسبب قوة
الفريق المنافس بل بسبب عامل اإلرهاق الذي يعاني منه العبوه
الدوليون بعد مشاركتهم مع منتخبات بالدهم.
كما يأمل غوارديوال أن يخوض فريقه المباراة بكامل تركيزه
وأن ال يكون منشغالً بما ينتظره الثالثاء المقبل ضد بنفيكا ألنّ أي
هفوة ستجعل دورتموند يدخل بقوة في مقارعته على اللقب الذي
بدا في متناول النادي البافاري تماما ً قبل أن يسقط على أرضه
للمرة األولى هذا الموسم وذلك على يد ماينتس ( ،)2-1ثم أتبع
هذه المباراة بتعادل مع دورتموند (صفر-صفر) قبل أن ينتفض
بسحقه فيردر بريمن (5-صفر) ثم تغلبه بصعوبة على كولن
خارج قواعده (1-صفر).
ويخوض بايرن اللقاء مع استمرار غياب مدافعيه جيروم بواتنغ

وهولغر بادشتوبر وجوشوا كيميخ إلى جانب الهولندي أريين
روبن الذي غاب عن المباريات الثالث األخيرة للنادي البافاري
ومباراتي بالده الوديتين بسبب إصابة في فخذه.
وكثر الحديث في وسائل اإلع�لام األلمانية عن أنّ الجناح
الهولندي البالغ من العمر  31عاما ً لن يتمكن من العودة إلى
الفريق هذا الموسم لكنّ والده هانتس أ ّكد بأنّ نجله جاهز للعودة
إلى التمارين اعتبارا ً من األسبوع المقبل وكل ما يشاع حول انتهاء
موسمه ليس صحيحا ً على اإلطالق.
على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» ،يأمل بوروسيا دورتموند
مواصلة ضغطه على بايرن والمحافظة على سجلّه الخالي من
الهزائم للمرحلة الحادية عشرة على التوالي وتحديدا ً منذ خسارته
أم��ام كولن ( )2-1في  19كانون األول الماضي ،وذل��ك عندما
يستضيف بريمن السبت أيضاً.
ويأمل فريق المدرب توماس توخل أن يتحضر بأفضل طريقة
ممكنة لموقعته المرتقبة الخميس المقبل في «يوروبا ليغ» ضد
ليفربول اإلنكليزي الذي يشرف عليه مدربه السابق يورغن كلوب.
ويخوض دورتموند مواجهته مع بريمن القابع في المركز الرابع
عشر ،وسط الحديث عن إمكانية رحيل نجميه الغابوني بيار-
إيميريك أوباميانغ وإيلكاي غوندوغان.
وتحدثت بعض الشائعات عن أنّ ريال مدريد اإلسباني مستعد
لدفع  70مليون يورو إضافة إلى مهاجم يوفنتوس اإليطالي حاليا ً
ألفارو موراتا من أجل الحصول على خدمات أوباميانغ.
وأشارت صحيفة «آس» اإلسبانية إلى أنّ ريال سيستخدم البند
الذي يسمح له باستعادة موراتا من يوفنتوس مقابل  30مليون
يورو من أجل استخدام المهاجم الدولي كجزء من صفقة التعاقد مع
أوباميانغ الذي سجل  35هدفا في  40مباراة خاضها هذا الموسم ما
دفع أرسنال اإلنكليزي إلى االهتمام بخدماته أيضاً.

ورحب أوباميانغ بفرصة انضمامه إلى ريال مدريد قائالً في
ّ
أوائل األسبوع الحالي في حديث لمجلة «كيكر»« :لم أخف يوما ً
رغبتي في أن ألعب مع ريال مدريد في يوم من األيام لكني لم أمدّد
عقدي مع بوروسيا دورتموند حتى  2020من فراغ .أنا سعيد جدا ً
هنا .دورتموند مدينة مجنونة بكرة القدم وفي األع��وام األخيرة
أصبحنا أصحاب أعلى معدل حضور جماهيري في أوروبا .المدينة
آمنة وعائلتي تشعر أنها في موطنها».
أما بالنسبة الى غوندوغان ،فتحدثت بعض التقارير عن رحيله
الصيف المقبل إل��ى مانشستر سيتي اإلنكليزي بعدما شوهد
مدير أعماله بصحبة المدير الرياضي لسيتي اإلسباني تكسيكي
بيغيريستاين في أحد فنادق أمستردام.
لكنّ مدير أعمال الالعب نفى بأنّ الصفقة مع سيتي قد حسمت،
قائالً لصحيفة «بيلد»« :ليس صحيحا ً (بأنّ األمور حسمت) .لم
يتخذ أي قرار وكل االحتماالت مفتوحة .إيلكاي يركز حاليا ً على
تعافيه من اإلصابة».
وتتجه األنظار األحد إلى الموقعة المرتقبة بين هرتا برلين الثالث
وبوروسيا مونشنغالدباخ الخامس إذ ال يفصل بين الفريقين سوى
 6نقاط ،كما أنّ األخير ال يتخلف عن شالكه ،صاحب المركز الرابع،
األخير المؤهل إلى دوري األبطال الموسم المقبل ،سوى نقطتين.
ويبدو الصراع مفتوحا ً على المشاركة في دوري األبطال الموسم
المقبل إذ ال يفصل بين شالكه الرابع ( 44نقطة) وفولفسبورغ
وصيف بطل الموسم الماضي وصاحب المركز الثامن حاليا ً (38
نقطة) سوى  6نقاط.
ويفتتح فولفسبورغ المرحلة اليوم الجمعة بضيافة باير
ليفركوزن السادس قبل أن يستضيف ري��ال مدريد األربعاء في
ذهاب الدور ربع النهائي من مسايقة دوري أبطال أوروبا ،فيما يلعب
شالكه السبت مع إنغولشتات ،وماينتس السابع مع أوغسبورغ.

ويلعب السبت أيضا ً هانوفر مع هامبورغ ،ودارمشتات مع
شتوتغارت ،على أن يلتقي األحد هوفنهايم مع كولن.

الدوري الفرنسي

تبدو المنافسة قوية على المراكز المؤهلة إلى البطوالت األوروبية
بعد حسم باريس سان جيرمان اللقب للموسم الرابع على التوالي
في الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وفي ظل ابتعاد سان جيرمان بفارق  22نقطة عن موناكو الثاني،
يبلغ الفارق بين نيس الثالث ( 50نقطة) وغانغان الخامس عشر
المهدد بالهبوط  12نقطة فقط.
وتبرز في المرحلة مواجهة موناكو الثاني مع ضيفه بوردو
الرابع عشر الجمعة في افتتاح المرحلة.
ويمر بوردو في فترة سيئة لم يفز فيها خالل المباريات الخمس
األخيرة.
من جهته ،يمر فريق االمارة في مرحلة جيدة لم يخسر خاللها في
أخر  8مباريات.
ويستقبل باريس سان جيرمان المتوج باللقب نيس الثالث ،بعد
تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة مانشستر سيتي
االنكليزي.
وبرز في األيام الماضي الحديث عن ترك هداف الفريق السويدي
المخضرم زالتان ابراهيموفيتش الفريق الباريسي بعد تعبيره عن
رغبته باالحتراف في البرمير ليغ االنكليزي.
لكن وكيل أعماله مينو راي��وال ذكر لصحيفة «ال غازيتا ديلو
سبورت» اإليطالية أن سان جيرمان «يفعل كل ما في وسعه للتمديد
لزالتان .يبقى سان جيرمان أحد الخيارات».
وسيعود إلى تمارين الفريق ظهيره األيمن العاجي سيرج أورييه
بعد استبعاده  6أسابيع الهانته مدربه لوران بالن وعددا ً من رفاقه

في الفريق من خالل فيديو سجله مع أحد أصدقائه عبر تطبيق
«بيريسكوب» .وتراجع سان جيرمان بعد ضمان اللقب اثر سحقه
تروا  0-9في  11أذار الجاري ،فخسر أخر مبارياته أمام ضيفه
موناكو  ،0-2لتكون خسارته الثانية فقط هذا الموسم بعد األولى
أمام ليون  1-2نهاية شباط الماضي.
وعلى وقع مطالبة رئيس مرسيليا فنسان البرون مالكة النادي
مارغاريتا لوي دريفوس باقالة المدرب االسباني ميتشل بمفعول
فوري ،يلتقي مرسيليا الثاني عشر ضيفه باستيا الحادي عشر،
بعد فشله بالفوز في أخر سبع مباريات.
وأشارت تقارير صحافية أن دريفوس قد ال ترغب بالتخلي عن
ميتشل ،في ظل رغبتها ببيع النادي وعدم تحمل كلفة اضافية
تتمثل بدفع تعويض لالعب الدولي السابق يبلغ مليوني يورو
جراء فسخ عقده.
وينوي ليون متابعة مشواره الرائع خصوصا ً بعد فوزه األخير
على سان جيرمان ،عندما يحل على لوريان الثالث عشر ،وذلك بعد
فوزه  6مرات في آخر مباريات ما رفعه إلى المركز الرابع ليصبح
منافسا ً قويا ً على انتزاع المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال
أوروبا.
وستكون مواجهة رين الخامس بفارق نقطة عن ليون ،أسهل
كونه سيستقبل رينس المتواضع والهارب من الهبوط.
أما كاين العائد إلى االنتصارات ،فيحل على تولوز وصيف القاع
والباحث عن الهرب من الهبوط.
ويأمل سانت اتيان الذي كان منافسا ً قويا ً على مراكز الصدارة
قبل هبوطه بشكل رهيب إلى المركز السابع ،تحقيق فوزه الثاني
على التوالي عندما يحل على غازيليك أجاكسيو الثامن عشر.
وفي باقي المباريات ،يلعب السبت غانغان مع مونبلييه ،وتروا
مع أنجيه ،واألحد نانت مع ليل.

