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ّ
من�صة التتويج
لي�ستر �سيتي فريق �شجاع
ي�ستعد لل�صعود �إلى ّ
ال أح��د ي��ص�دّق م��اذا يحصل في
ال��دوري االنكليزي .هناك في بالد
الضباب ،يواصل الفريق المغمور
ليستر سيتي (ت��أس��س ف��ي العام
 )1884ب��وض��وح ت���ام إم��س��اك��ه
بصدارة الترتيب وهو الذي ال يوجد
سجله أي فوز ببطولة رسمية
في
ّ
أو ك��أس ،ملحقا ً الخسائر بالفرق
ذات األمجاد العريقة والموزانات
ال��خ��ي��ال��ي��ة ،وآخ���ر ض��ح��اي��اه ك��ان
فريق إيفرتون ،فعالى ملعبه وأمام
جماهيره هزمه بنتيجة  2-3بعد
مباراة معقدة للغاية .قصة ليستر
سيتي حتى اآلن هي أغرب قصة في
موسم  2016-2015لكرة القدم في
انكلترا ،وال نبالغ اذا قلنا إنها من
أغرب قصص «البريميرليج» منذ 20
عاماً ،فالفريق دخل الموسم بأسماء
غير مشهورة فمدربه ايطالي محدود
النجاح اسمه ك�لاودي��و رانييري،
لينفجروا معا ً ويبهروا العالم بما
حققوه من أهداف وجمعوه من نقاط
( 69مع انتهاء المرحلة  )32وما
عزفوه من جمل تكتيكية ،مع االشارة
إلى أن الفريق في المرحلة نفسها من
الموسم الماضي كان يقبع في ذيل
الترتيب.
ح ّقا ً إن كرة القدم لعبة مجنونة،
ولعل أجمل شيء في جنون ليستر
سيتي ،أن��ه ال يمكن إعطاء تفسير
منطقي يعتبر بمثابة تفسير مقنع

لظاهرة وجود ليستر سيتي متصدرا ً
الترتيب بفارق  7نقاط عن أقرب
منافسيه ت��وت��ن��ه��ام ،ف�لا التكتيك
الثوري وال ال��روح القتالية يكفيان
لوحدهما لتصدّر فريق بهذه األسماء
المتواضعة قمة الدوري األكثر إثارة
وتنافسية في العالم.
مسوغ منطقي يمكن
ليس هناك ّ
أن نقول من خالله بأن ليستر سيتي
أصبح ف��ي ال��ص��دارة ،لكن يمكننا

القول إنها قصة جميلة ،وأجمل ما
فيها أنها غير قابلة للتفسير ،وليس
مطلوبا ً منا إال الجلوس واالستمتاع
فيها وبمفرداتها ،فبعض األم��ور
تزيد جماال ً بغموضها .وهنا ال ب ّد من
التوضيح بأن الثالثي جيمي فاردي
ونغولو كانتي والجزائري رياض
محرز كانوا قد قدموا إلى الفريق من
أندية مغمورة في فرنسا وانكلترا،
وبلغت كلفة عقودهم مجتمعة أقل

من مليون يورو ،فيما اليوم وصلت
صفقة كل واحد منهم على حدة من
 30الى  40مليون يورو.
ست مراحل بقيت من عمر الدوري
االنكليزي وحلم البطولة يدغدغ
عقول الجميع في النادي الذي وجد
نفسه فجأة في المقدّمة ليواصل
طريقه بثقة واندفاع ورغبة جامحة
لتحقيق أ ّول بطولة ف��ي تاريخه،
وكان رانييري قد لمح مرارا ً وبعد كل
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مع ًا نبني
فوز لالعبيه« :إن كان من أمل لفوز
ناديكم ببطولة فهذا ه��و الموسم
ال��س��ان��ح» ،وللتذكير ،م��ع انطالق
الموسم ال��ج��اري كانت قد ته ّكمت
الصحافة البريطانية الرياضية
كثيرا ً على استقدام رانييري لإلمساك
بد ّفة ليستر سيتي ،ولطالما كانت
عبارة «أ ّول المقالين» صفة مالزمة
له.
وحاليا ً يستفيد الفريق بانهماك
األندية ذات الصيت الذائع من خالل
مشاركاتهم في البطوالت االوروبية،
فيما ير ّكز العبوه تماما ً على اللقب
الثمين وال����ذي ب���ات بالمتناول،
ولسان حالهم ي��ردد أم��ام الجميع
وف���ي ال��ص��ح��ف« :س��ن��ق��ات��ل على
اللقب ولن يفلت منا» .والالفت في
عقد رانييري مع الفريق ان إدارة
ال��ن��ادي المملوك م��ن شركة «كنغ
ب��اور» ألزمته في أحد بنود العقد
بالبقاء مع الفريق في ح��ال سقط
الى الدرجة الثانية .في كرة القدم
ال اع��ت��راف بكلمة مستحيل ،فكما
الكرة تدور كذلك االي��ام والبطوالت
وأح��وال الفرق ،ولو باكرا ً نستطيع
القول مبروك لكم البطولة يا رجال
رانييري ،تستحقونها وأكثر ،على
ام��ل أن ت��ق �دّم��وا ال��ع��روض عينها
م��ع ضمان تأهلكم للمشاركة في
البطوالت األوروبية.

} ابراهيم وزنه
أ ّم���ا وق��د ع��دت أدراج����ي إل��ى ال��س��اح��ة اإلعالمية
ال��ري��اض��ي��ة م��ن ص��ف��ح��ات «ال��ب��ن��اء» ،ال ب��� ّد م��ن لفت
نظر من يعنيهم األم��ر من أف��راد العائلة الرياضية،
ب��أن الرياضة مظهر ري��ادي من مظاهر الحضارة
االن���س���ان���ي���ة ،ب���ل م�����رآة ت��ع��ك��س ح���رك���ة الشعوب
وت��ط�� ّوره��ا؛ ف��ك��م��ا ف��ي ال��ري��اض��ة ح��ي��اة ،ك��ذل��ك في
ال��ن��ق��د ال���ه���ادف رس���ال���ة وط��م��أن��ي��ن��ة؛ ف��ف��ي الوقت
ال��ذي يدعوني ضميري المهني إل��ى نقل الصورة
بوضوح ،وتبيان الحقائق من دون رتوش وبلورة
ّ
المبطنة ،وانتقاد الخلل الحاصل ،وإبراز
المواقف
العلل م��ن دون م��س��اي��رة ،م��ع علمي المسبق بأن
اعتمادي لهذه االستراتيجية سيؤدي إل��ى إزعاج
بعض األصدقاء والعاملين في الوسط الرياضي،
وأق���ول ال��ب��ع��ض ،ألن��ه م��ن خ�لال تجربتي الطويلة
في ميدان اإلع�لام الرياضي ،وج��دت أن هناك من
يقبّل النق َد َولَ ْف َت النظر بروح رياضية ،ولهؤالء ك ّل
االحترام والتقدير ،مع اعترافي ،بأنه من الصعب،
في مهنة المتاعب ،إرضاء جميع األط��راف ...وهذا

ضرب من ض��روب المستحيل .والمؤلم أن بعض
األص��دق��اء وال��م��س��ؤول��ي��ن ،م��م��ن تجمعني وإياهم
الحركة الرياضية ،غالبا ً ما كانوا يسارعون ،عند
إب��راز أي خطأ في أدائهم أو إدارتهم ،إلى معاداتي
وتع ّمد التواري عن األبصار ،حتى وصل بهم األمر
إلى عدم ال��ر ّد على اتصاالتي ...صدقا ً هكذا تسير
األم����ور ف��ي ب��ل��د ال��ح��ض��ارة وال��ح��رف واألبجدية!
فإلى هؤالء الذين تلزمهم إعادة تأهيل لفهم المعنى
الحقيقي ل��ل��روح واألخ��ل�اق ال��ري��اض��ي��ة والتطبيق
ماض
ال��واق��ع��ي للعالقات االنسانية ،أؤ ّك���د بأنني
ٍ
في نهجي ،مع يقيني بأن كلمة الحق وقول الصدق
سيقلالن م��ع ال��وق��ت م��ن ع���دد األص��ح��اب وعديد
األحباب ،خصوصا ً في هذا العصر الذي طغت عليه
العقليات الهامشية والذهنيات المادية والعصبيات
الطائفية على كل ما عداها.
ختاماً ،أؤ ّك��د بأن قلمي لن يغفل عن صياغة نقد
ه��ادئ أرى ف��ي مضمونه مصلحة عامة طالما قد
غ ّمسته بحبر ال��ح��ري��ة ،ودائ��م��ا ً م��ن على صفحات
البناء ،معا ً لنبنِ ...رياضة حقيقية مدماكها األساس
الروح الرياضية والمصلحة الوطنية.

الميادين لمعادلة الأرقام
وبنك بيروت لتعجيل الح�سم

�سيدات �شوترز بطالت لبنان في كرة ال�صاالت
أح��رز ن��ادي الشوترز (ذوق مصبح) لقبَ
بطولة لبنان لكرة ال��ص��االت النسائية أل ّول
م ّرة بتاريخه ،بعد أن أنهى السلسلة النهائية
ب��ان��ت��ص��اري��ن متتاليين ع��ل��ى ف��ري��ق س��ت��ارز
أك��ادي��م��ي ،ليكون ب��ذل��ك أ ّول ن���ا ٍد كسرواني
ُي��ح��رز لقب بطولة لبنان ف��ي ك��رة ال��ص��االت.
وتم ّك َنت العبات الشوترز من الفوز في اللقاء
الثاني بنتيجة ( ،)1-2ضمن السلسلة النهائية
َ
احتضنها ملعب نادي السد على طريق
التي
المطار .وتم ّي َزت العبات الفريق الفائز باللياقة
البدنية العالية وسرعة التح ّرك في أرج��اء
َ
فرضن هيمنتهنّ على المجريات
الملعب ،بعد أن
في الملعب وف��ي جميع مبارياتهن السابقة
ليت ّوجن من دون أي خسارة لهن هذا الموسم.
كأس البطولة بوجود
ونال الفريق الكسرواني
َ
رئيسه فيصل فهد والجهاز الف ّني المؤلف من
المد ِّربين ربيع شعيب وف��ري��د نجيم وإيلي
قسيس واإلداري علي داوود.

االتحاد الخليجي للإعالم الريا�ضي
يت ِّوج برجاوي عميد ًا لل�صحافة الريا�ضية العربية
توج «االتحاد الخليجي لإلعالم
الرياضي» رئيس جمعية المحررين
ال��ري��اض��ي��ي��ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ي��ن م��دي��ر
تحرير القسم الرياضي في جريدة
«السفير» الزميل يوسف برجاوي
عميدا ً للصحافة الرياضية العربية،
وذلك تقديرا ً لجهوده التي بذلها وال
ي��زال ،في خدمة الرياضة اللبنانية
والخليجية والعربية على مدى 51
سنة متواصلة.
ج���اء ذل���ك ،خ�ل�ال «ك��ون��غ��رس»
االت��ح��اد الخليجي ال��ذي انعقد في
العاصمة العُ مانية مسقط وتخلله
حفل «أوسكار» توزيع الجوائز على
اإلعالميين والالعبين المميزين في
دول مجلس ال��ت��ع��اون الخليجي،
برعاية وحضور مساعد األمين العام
في مكتب نائب رئيس ال��وزراء كامل
بن فهد بن محمود آل سعيد ،رئيس
االتحاد الدولي للصحافة الرياضية
اإليطالي جياني ميرلو ،رئيس شرف
االت��ح��اد اآلس��ي��وي الكويتي فيصل
القناعي والرئيس الحالي البحريني
محمد قاسم ورئيس االتحاد الخليجي
العُ ماني سالم الحبسي إلى كوكبة
من اإلعالميين القدامى والحاليين.

ّ
محطات إيجابية يقابلها في كثير من
غالبا ً ما تشهد الحياة الرياضية في لبنان
األحيان أخرى سلبية ،وفي استهالل هذه الزاوية (أسود وأبيض) سنعمل على إبراز
نقطة بيضاء تستحق االضاءة وأخرى سوداء تفرض علينا لفت النظر.
توجه الى مدينة
أ ّما األسود ،فيدّلنا إلى ما قام به فريق الهالل حارة الناعمة الذي ّ
زغرتا قاطعا ً المسافات الطويلة للقاء فريق أمل السالم زغرتا ضمن بطولة لبنان
ألندية الدرجة الثانية ،فبعد  17دقيقة على بدء المباراة وفي ضوء تأخرهم بنتيجة
( 0ـ  )3عمد العبو الهالل إلى تطبيق ّ
خطة االنسحاب التكتيكي واحدا ً تلو اآلخر بغية
إفقاد المباراة نصابها القانوي ،وتحقق لهم ذلك لكنهم بفعلتهم أفسدوا المعنى
الحقيقي للرياضة وللروح الرياضية.
سجلها الزميل يوسف برجاوي في سلطنة عُ مان على هامش
النقطة البيضاءّ ،
انعقاد مؤتمر خاص باالعالميين الرياضيين العرب ،فهناك تم تكريمه وتسميته
عميدا ً لالعالميين الرياضيين ،حيث انه يزاول المهنة منذ أكثر من نصف قرن ،بدأ
في عدد من المجالت والصحف اليومية ثم استلم القسم الرياضي في جريدة السفير
منذ انطالقتها في مطلع السبعينيات من القرن الماضي.

باق في �صفوفنا
بارتيميو يح�سم الجدل :نيمار ٍ

عنتر� :س�أختم م�سيرتي الكروية
العب ًا مع الت�ضامن �صور
بعد  15سنة أمضاها متن ّقالً ما بين المالعب األوروبية واآلسيوية ،وبعد إعالنه
اعتزال اللعب ضمن صفوف المنتخب الوطني اللبناني ،ص ّرح الالعب األبرز على
الصعيد المحلي رضا عنتر بأنه سيعود مجددا ً ليدافع عن صفوف التضامن صور،
الفريق الذي انطلق منه إلى العالمية بمساعدة رئيسه آنذاك علي أحمد .وقبل رحلته
االحترافية الطويلة ،أ ّكد عنتر م��رارا ً بأنه في حال عاد ليختتم مسيرته الكروية
في لبنان فلن يرتدي اال قميص التضامن صور من باب الوفاء وااللتزام .وفي هذا
السياق التقى عنتر مؤخرا ً مع مسؤولي الفريق الجنوبي وزميله المدرب محمد زهير
بهدف التنسيق واالجتهاد أمالً باستعادة البريق الى الفريق الغائب عن األضواء.
من جهة ثانية ،سيفتتح عنتر اليوم في صور مشروعه الكروي (أكاديمية
رضا عنتر) بحضور نجوم اللعبة الشعبية في لبنان ،على أن تجمعهم مباراة
استعراضية في تمام السادسة مساء على مالعب االكاديمية في منطقة الحوش ــ
صور.

قرارات �صارمة التحاد ال�س ّلة
ورئي�سه ال�سابق روبير �أبي عبداهلل ّ
يحذر
خالل جلسته األخيرة ق ّرر االتحاد اللبناني لكرة السلّة
نصار منع جمهور نادي الم ّتحد عن مواكبة
برئاسة وليد ّ
فريقه لمباراة واحدة ،كما أوقف مد ّربه البوسني أالن أباز
والع��ب الرياضي األميركي جامار يونغ لمباراة واحدة
أيضاً ،وذلك في ضوء ما حصل في المباراة التي جمعت
الرياضي بطل لبنان.
الطرابلسي مع
الفريق
ّ
ّ
تعليق له على صفحته على «فايسبوك» ،قال
وفي
ٍ
رئيس االتحاد األسبق لكرة السلة الدكتور روبير أبي
عبدالله« :على ما يبدو لن تستقيم األمور في اتحاد السلة،
فال احترام للقوانين الدولية التي ترعى اللعبة و ال احترام

ّ
ومؤخرا ً وصلنا أنّ التعديالت المطلوبة
للميثاق األولمبي،
سيت ّم تأجيل ب ّتها ،لذلك أرجو أن ال يقعوا في فخ االحتماالت
السيئة ،فالموضوع ليس موضوع أندية أولى أو محترفة،
أل ّننا أول من يكون إلى جانبهم ،و لذلك طلبنا إضافة بطولة
األندية المحترفة بإدارة شبه ذاتية ،أ ّما إذا كانت الحجة
بأنّ ال��وزارة لن توافق على بنود هي من شأن الجمعية
العامة فتلك المصيبة الكبرى» .وتساءل أبو عبدالله :لماذا
اتحاد الكرة ال يسأل ال��وزارة وال يطلب موافقتها على أي
تعديل أو انتخاب؟ ليجيب «يبدو أنّ االتحاد باع كرامته
بمساعدة موعودة».

الحار�س مهدي خليل
على عتبة االحتراف في �ألمانيا
ف��ي ض��وء االص��اب��ة التي لحقته
خ�ل�ال م���ب���اراة ف��ري��ق��ه م���ع ف��ري��ق
الراسينغ ضمن المرحلة  16من
بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم،
أجرى حارس منتخب لبنان ونادي
الصفاء مهدي خليل عملية جراحية

�أ�سود و�أبي�ض

استكماال ً لسلسلة نهائي بطولة
لبنان ألندية ال��درج��ة األول��ى بكرة
الصاالت (الفوتسال) ،يلتقي عند
الساعة الثامنة والنصف من مساء
اليوم في قاعة الرئيس اميل لحود
ف��ي م��ار روك���ز ،ح��ام��ل ال��ل��ق��ب بنك
ّ
محطة الميادين،
بيروت مع فريق

وكان اللقاء األ ّول بينهما قد انتهى
لمصلحة األ ّول بنتيجة ( 8ـ  )4على
ملعب السد ،يخوض الميادين اللقاء
وعينه على ال��ف��وز بغية تعويض
خ��ط��وت��ه ال��ن��اق��ص��ة ف��ي اس��ت��ه�لال
السلسلة أمالً بمعادلة األرقام ،فيما
سيجتهد العبو البنك لحسم المباراة

لمصلحتهم وبالتالي التعجيل في
منصة
وض��ع أول��ى خطواتهم على
ّ
البطولة ،مع االش���ارة إل��ى أن بطل
الموسم ( 2015ـ  )2016بحاجة
ل��ل��ف��وز ب��ث�لاث م��ب��اري��ات م��ن أص��ل
خمس سبق أن ج��دول��ه��ا االت��ح��اد
اللبناني لكرة القدم.

ف��ي أرب��ط��ة الكتف م��ن المتو ّقع أن
تبعده عن المالعب لس ّتة أسابيع،
واستنادا ً إلى ما قدّمه خليل من أداء
الفت خالل مشاركته مع المنتخب
الوطني وتألقه الالفت في ال��دوري
المحلي ،يعمل قائد المنتخب المعتزل

دوليا ً رضا عنتر على مساعدته على
االحتراف مع أحد األندية األلمانية.
وف��ي المعلومات ،أن��ه وم��ع انتهاء
ال�����دوري ال��م��ح��ل��ي وت��م��اث��ل خليل
سيتوجه مباشرة الى ألمانيا
للشفاء،
ّ
الجراء التجارب.

كونتي بدي ًال لهيدنيك في ت�شيل�سي
أوكل نادي تشيلسي اللندني مه ّمة إحياء حظوظ الفريق وإعادة لقب الدوري
اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم لستامفورد بريدج إلى اإليطالي أنطونيو كونتي ،الذي
ت ّم تعيينه مدربا ً جديدا ً يوم االثنين الماضي في عقد يمتد لثالث سنوات.
وسيتو ّلى كونتي ( 46عاماً) ،والذي يد ّرب منتخب إيطاليا حالياً ،المسؤولية
عقب انتهاء بطولة أوروب��ا التي ستقام في فرنسا في الفترة الممتدة ما بين 10
حزيران و 10تموز المقبلين .وسيح ّل كونتي بديالً عن الهولندي جوس هيدينك،
المدرب المؤقت للفريق الذي سيترك النادي عقب نهاية الموسم بعدما تح ّمل
المسؤولية في كانون األول الماضي.
وارتبط اسم كونتي بتشيلسي منذ فترة طويلة كخيار أول لخالفة المدرب
سجل الفريق
البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أُقيل في كانون األول الماضي بعدما ّ
أسوأ انطالقة له منذ أكثر من  30عاماً.
وقال كونتي في بيان نشره موقع تشيلسي على االنترنت« :أنا متش ّوق للغاية
للعمل مع نادي تشيلسي ،كما أشعر بالفخر لقيادة منتخب بالدي ».وتابع« :أنا
سعيد لصدور هذا اإلع�لان اآلن لكي ت ّتضح كافة األم��ور ،ونضع ح� ّدا ً للتكهنات.
سأواصل التركيز على مهام عملي كمدرب إليطاليا ،وسأحتفظ بالحديث عن
تشيلسي إلى ما بعد بطولة أوروبا».

ق��ط��ع ج��وس��ي��ب بارتيميو رئ��ي��س ن���ادي برشلونة
اإلسباني ،الطريق على الساعين لكسب جهود نجم الفريق
الكاتالوني البرازيلي نيمار دا سيلفا في صفوفهم ،وقال
بارتيميو في تصريح له إلى صحيفة (غلوبو اسبرتو):
نيمار سيبقى في برشلونة وليس لدينا أي نية لالستغناء
عنه ،ولن نسمح ألحد بالتفاوض معه» .وأضاف رئيس
برشلونة« :إذا كان هناك من يريد التفاوض مع نيمار،

فنحن لن نستسلم لهذا أبدًا».
وارتبط اسم نيمار باالنتقال إلى الغريم التقليدي ريال
مدريد ،فضالً عن باريس سان جيرمان ال��ذي تناولت
الشائعات استعداده لدفع الشرط الجزائي والمحدّد
بـ 155مليون جنيه استرليني .وسجل صاحب الـ 24عامًا
ً 27
هدفا في  39مباراة خاضها مع فريقه في مسابقات
الموسم الحالي.

توريه �إلى الإنتر بن�صف عقده مع �سيتي
يستعد نادي إنتر ميالن اإليطالي،
ل��ت��ق��دي��م ع���رض ج����دّي إل����ى نجم
فريق مانشستر سيتي اإلنجليزي
االيفواري يايا توريه ،آمالً التعاقد
معه ف��ي الصيف المقبل .وقالت
صحيفة «كورييري ديلو سبورت»
اإليطالية« :إنتر سيقدم عقدًا لتوريه
ل��م��دة ع��ام��ي��ن ،سيحصل خاللهما
على نصف ما يتقاضاه حاليًا في
مانشستر سيتي» ،مضيفة« :عرض
اإلنتر  5ماليين يورو كراتب لتوريه
في الموسم الواحد يتضمن المكافآت
وحقوق الصور وغيرها» .وتابعت:
«ال��دول��ي اإلي��ف��واري يتقاضى 10
مليون يورو في السيتي ،ولكنه قد
يقبل بخفض رات��ب��ه م��ن أج��ل ترك
السيتيزنز» .ولمحت الصحيفة
إل��ى أن العقد م��ع إنتر ق��د يتضمن
ال��ت��م��دي��د ل��ع��ام أض��اف��ي لصاحب
الـ 32عامًا بنا ًء على عدد مشاركات
الالعب.

وحاليا ً بدأت الشائعات تتردد عن
قرب رحيل توريه عن السيتي ،بعدما
تعاقد األخير مع بيب غ��واردي��وال،
لتدريب الفريق ب���دءًا م��ن الموسم

الجديد .وسبق لجوارديوال أن تخلى
عن خدمات توريه في برشلونة منذ
 6سنوات ،من أجل منح فرصة للنجم
الصاعِ د وقتها سيرجيو بوسكيتس.

