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ت�شيلي تكت�سح المك�سيك ب�سباع ّية
ما نفع االعتذار بعد فوات الأوان!
أكمل منتخب تشيلي عقد المتأهّ لين إلى الدور نصف النهائي ،بعدما اكتسح نظيره المكسيكي
بسباعيّة نظيفة ،في النسخة المئوية لبطولة كوبا أميركا بكرة القدم ،ال ُمقامة في الواليات المتحدة
األميركية.
سجل رباعيّة
ويعود الفضل بهذا الفوز الكبير إلى العب هوفنهايم األلماني إدواردو فارغاس الذي ّ
«سوبر هاتريك» ( 44و 52و 58و ،)74ارتقى من خاللها إلى صدارة ترتيب قائمة هدّافي البطولة
برصيد ستة أهداف ،متف ّوقا ً على النجم األرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان اعتلى القائمة لساعات
قليلة بتسجيله هدفه الرابع في مرمى فنزويال .فيما أضاف أديسون بوتش ( 16و ،)88وأليكسيس
سانشيز ( )49األهداف الثالثة األخرى.
وستتواجه تشيلي في المربّع الذهبي مع كولومبيا فجر الخميس المقبل ،في غياب نجم فريق
بايرن ميونخ األلماني أرتورو فيدال الذي نال بطاقة صفراء هي الثانية له في البطولة.
وهنا ال ب ّد من اإلشارة إلى أ ّنه ،وقبل انتهاء المهزلة التي خاضها منتخب بالدهم ،غادرت معظم
الجماهير المكسيكيّة الملعب في والية كاليفورنيا .والمهزلة تم ّثلت في وقوع الخسارة األسوأ في
تاريخ المكسيك ،وليس هذا فحسب بل كانت الخسارة األولى للمنتخب بعد تسجيله لرقم قياسي
في تاريخه بعدم الخسارة في  22مباراة متتالية ،أيّ منذ عام كامل .وحاول خوان كارلوس أوزوريو
مد ّرب منتخب المكسيك االعتذار للجماهير مص ّرحاً« :في البداية أو ّد أن أقدّم اعتذاري للجماهير.
اليوم كان حادثا ً مؤسفا ً ومخجالً وال يوجد أيّة تبريرات لما حصل على أرض الملعب ،أك ّرر اعتذاري
مرة أخرى».
قبل اللقاء كانت الخسارة األسوأ في تاريخ المكسيك هي  0-6أمام المنتخب األلماني في دور
المجموعات من كأس العالم  ،1978لكنّ الرقم القياسي الذي ّ
سطره أبناء أوزوريو ،والذي يدعو
للخجل ،لم يفت وسائل اإلعالم التي واجهت المد ّرب بعد اللقاء ليضيف األخير« :أنا أتح ّمل وأتقبّل

«رباع ّية» �أرجنتينية في ال�شباك الفنزويلية
تأهّ ل منتخب األرجنتين إلى الدور
نصف النهائي في بطولة كوبا أميركا
بعد اكتساحه لمنتخب فنزويال
بنتيجة ( )1 - 4في مواجهتهما التي
جرت أمس األحد،
وأحرز أهداف األرجنتين المهاجم
غونزالو هيغواين ،ه��دف��ان ،األول
وال��ث��ان��ي ف��ي الدقيقتين  8و،28
وليونيل ميسي ف��ي الدقيقة ،60
وإي��ري��ك الم��ي�لا ،ف��ي ال��دق��ي��ق��ة ،71
وأحرز هدف فنزويال الوحيد المهاجم
خوسيه روندون في الدقيقة .70
وسيواجه منتخب التانغو في دور
نصف نهائي كوبا أميركا ،صاحب
األرض المنتخب األم��ي��رك��ي فجر
األربعاء المقبل.

مسؤولية الخسارة ،لكني لن أتنحى جانباً!».
فيما ص ّرح غييرمو أوشوا حارس المرمى المكسيكي« :أول شيء نودّه هو أن نطلب من الجماهير
أن تصفح ع ّنا! لقد كان أدا ًء مخزياً ،ونحن ندرك الحنق الذي تعيشه الجماهير اآلن».

�إنكلترا تلتقي �سلوفاكيا وعينها على �صدارة مجموعتها
سيواجه مد ّرب منتخب إنكلترا روي هودجسون إغرا ًء قو ّيا ً
من أجل البدء بالثنائي جيمي فاردي ودانييل ستوريدج في خط
الهجوم عندما يواجه سلوفاكيا في بطولة أوروب��ا لكرة القدم
وسجال هدفي
 2016اليوم االثنين ،بعدما شارك االثنان كبديلين
ّ
الفوز على ويلز.
وف��ي ه��ذا السياق ،ق��اد آالن شيرر مهاجم إنكلترا السابق
الدعوات ألن يح ّل الثنائي محل هاري كين ورحيم سترلينغ بعدما
فشل األخيران في ترك أيّ تأثير في التعادل  1-1مع روسيا في
المباراة االفتتاحية ،ث ّم في الشوط األول ض ّد ويلز.
فنادرا ً ما لمس كين الكرة في منطقة جزاء الفريق المنافس في
ليسجل الهدف
المباراتين ،لكن فاردي احتاج إلى  11دقيقة فقط
ّ
الذي عادلت به إنكلترا النتيجة ،ث ّم وجد ستوريدج لنفسه طريقا ً
وسط منطقة الجزاء المزدحمة ليقتنص هدف الفوز في الوقت
المحتسب بدل الضائع.
وقال فاردي للصحفيّين عند سؤاله عن فرصه في اللعب ضمن

التشكيلة األساسية «نعم ..سأكون سعيدا ً بذلك .األمر يعود لي
في المران من أجل بذل جهد أكبر ،وأتم ّنى إزاحة أحد الالعبين إذا
ما استطعت ذلك».
والفوز على سلوفاكيا سيمنح إنكلترا صدارة المجموعة الثانية
ومواجهة أحد الفرق صاحبة المركز الثالث في دور الستة عشر،
للمضي ُقدُما ً في البطولة .أ ّما في
وهو ما سيعطيها فرصة ممتازة
ّ
حال تعادلها أو خسارتها اليوم ،فستصبح األمور أكثر صعوبة
اعتمادا ً على ما ستح ّققه ويلز ض ّد روسيا.
واستحوذت إنكلترا على الكرة ألغلب الوقت في أول مباراتين،
وأش���رك هودجسون ك��ل مهاجميه وبينهم ال��ش��اب ماركوس
راشفورد في الشوط الثاني أمام ويلز.
لكن الدفاع لم يكن حصيناً ،واستقبلت إنكلترا هدفا ً
ّ
متأخرا ً ض ّد
روسيا ،وخدعت تسديدة بعيدة من غاريث بيل من ركلة حرة
الحارس جو هارت في مباراة ويلز.
وأكبر خطر على المنتخب اإلنكليزي سيأتي على األرجح من

ماريك هامشيك العب الوسط المهاجم في سلوفاكيا الذي صنع
وسجل آخر بتسديدة جيدة في الفوز 1-2
هدفا ً لفالديمير فايس،
ّ
على روسياّ .
ورشح فايس زميله السابق في أكاديمية مانشستر
سيتي ستوريدج ألن يكون أخطر العبي إنكلترا ،حين قال« :إنهّ
العب غير عادي ،ويمكن رؤية ذلك من خالل أدائه مع النادي أو مع
المنتخب الوطني» .كما ص ّرح فايس (العب وسط نادي الغرافة
القطري) إلى وسائل اإلعالم بقوله« :أشعر وكأ ّنني أم ّثل الكرة
القطرية في يورو  ،2016وأشكر الجمهور القطري الذي تعاطف
معي بشكل كبير عبر موقع التواصل االجتماعي» ،ليختم كالمه:
«كل العبي إنكلترا لديهم الجودة .ومن الضروري أن نستع ّد لهم
جميعاً».
وبالنسبة لسلوفاكيا التي تشارك في بطولة أوروبا ألول مرة،
فإنّ العائد من هذه المباراة كبير .إذ قال العب الوسط السلوفاكي
دوسان شفينتو« :هذا ما أردناه وما جئنا من أجله ،وهو إثبات
شيء كبير ،وأ ّنه يمكن مقارنتنا بفريق مثل منتخب إنكلترا».

ويلز واالمتحان الكبير �أمام رو�سيا
يستع ّد اآلالف من جماهير ويلز الذين جلبوا
الشهرة لبالدهم بطريقتهم في التشجيع في
بطولة أوروب��ا القائمة حاليا ً في فرنسا ،بعد
انتظار دام أكثر من نصف قرن ،للوصول إلى
الق ّمة أو السقوط إلى القاع اليوم عند مواجهة
المنتخب الروسي.
ويحت ّل منتخب ويلز حاليا ً المركز الثاني
في المجموعة الثانية ،وقد يُنهي ال��دور األول
ّ
مؤخرة ترتيب مجموعته،
في الصدارة أو في
وهذا رهن نتيجة مباراته ض ّد روسيا ،ومرتبط
بنتيجة ل��ق��اء إنكلترا وسلوفاكيا ف��ي نفس
التوقيت.
فإذا فازت ويلز على المنتخب الروسي  -الذي
يملك نقطة واحدة فقط  -وفشلت جارتها إنكلترا
في االنتصار ،فإنّ فريق المدرب كريس كولمان
سيتصدّر المجموعة ويتأهّ ل لمواجهة أحد الفرق
التي احتلّت المركز الثالث في دور الـ.16
وعلى الجانب اآلخر ،فإنّ الهزيمة وحصول
سلوفاكيا على نقطة على األقل ستترك ويلز في

قاع الترتيب.
وبال شك ،سيظل هناك شيء من الفخر ،لكن
نتيجة كهذه ستكون عكس التيار بالتأكيد بعد
الحماس الذي أعقب الفوز  1-2على المنتخب
السلوفاكي في المباراة األولى ،ث ّم الصمود أمام
إنكلترا حتى الدقيقة األخيرة قبل السقوط ( 1ـ
.)2
وأطاحت هزيمة روسيا  1-2أمام سلوفاكيا
بكل العمل الجيد الذي قامت به في انتزاع تعادل
ّ
متأخر ض ّد إنكلترا ،وتركتها مع ّرضة لخروج
ّ
مبكر في ظل اتهامات بعدم تحقيق المطلوب.
وسياسي ،ال يجب
تاريخي
وعلى صعيد
ّ
ّ
أن يكون هناك أي مجال للتحدّي بين دولة
تعدادها  144مليون نسمة وأخرى يبلغ عدد
سكانها ثالثة ماليين ،وهو ما يزيد فقط على
ألبانيا وأيرلندا الشمالية وآيسلندا بين  24دولة
تنافس في النهائيات.
ولم تخسر روسيا مطلقا ً ض ّد ويلز في أربع
مواجهات سابقة ،لكن النتائج كانت متقاربة

مثل العديد من المباريات في هذه البطولة،
وقليلة األهداف أيضاً.
ويدرك المدرب ليونيد سلوتسكي ،أنّ فريقه
عليه تج ّنب استقبال أهداف من ركالت ح ّرة من
أماكن في حدود التسديد على المرمى بالنسبة
لغاريث بيل ،وهو خطأ عوقبت على ارتكابه

سلوفاكيا وإنكلترا .ويعرف كولمان جيدا ً أ ّنه
يستطيع االعتماد على نجمه الوحيد (بيل)،
وسيهتم أكثر بالدفاع ال��ذي استقبل أربعة
أهداف فقط في التصفيات ،لك ّنه سمح بدخول
ثالثة أهداف في مباراتين في النهائيّات حتى
اآلن.

رونالدو� :أ�ضعت «بنالتي» ولن ن�ض ّيع الت� ّأهل
أع��رب قائد المنتخب البرتغالي
كريستيانو رون��ال��دو ع��ن استيائه
إله�����داره رك��ل��ة ج���زاء ض��� ّد النمسا
ف��ي ال��ج��ول��ة الثانية م��ن منافسات
المجموعة السادسة في يورو ،2016
لك ّنه بدا واثقا ً من قدرة منتخبه على
التأهّ ل إلى الدور ثمن النهائي.
وق��ال رون��ال��دو ال��ذي أه��در الركلة
في الدقيقة ( ،79وه��ي ركلة الجزاء
التاسعة عشرة التي يهدرها رونالدو
في مسيرته حتى اآلن)« :فشلت في
التسجيل ه��ذا ال��م��س��اء .أن��ا مستاء
أل ّن��ن��ي كنت ف��ي حالة بدنية جيدة.
أهدرت ركلة جزاء ،ولكن هذه هي كرة

القدم» ،مضيفاً« :لكنني متأ ّكد بأ ّننا
سنط ّور مستوانا من أجل بلوغ الدور
ثمن النهائي.
وت��اب��ع« :ال�لاع��ب��ون بحاجة إلى
االعتقاد بأنّ التأهّ ل ال يزال ممكناً ،إذا
فزنا سنتأهّ ل ،وأيضا ً سيتعيّن على
والمشجعين الذين
الشعب البرتغالي
ّ
يحبون البرتغال أن يؤمنوا بذلك».
وللمباراة الثانية على التوالي،
أه���در رون��ال��دو ف��رص��ة ه�� ّز الشباك
ودخول التاريخ بأن يكون أول العب
يسجل في  4نهائيات متتالية للعرس
القا ّري ،لكنه ّ
حطم رقما ً آخر هو عدد
المباريات الدولية مع منتخب بالده،

حيث رفعها إلى  128بفارق مباراة
واح���دة أم��ام النجم السابق لويس
فيغو.
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الزمه في المباراتين األوليين بقوله:
«لن يدوم إلى األبد ،يجب أن نثق بأنّ
األمور ستسير بشكل أفضل».
ومضى النجم البرتغالي قائالً:
«ول��ك��ن م��ن ال��واض��ح أ ّن��ن��ي حزين
بعض الشيء ،أل ّنها ليست الطريقة
ّ
أحطم بها الرقم
التي كنت أري��د أن
القياسي .الطريقة األروع كانت الفوز.
لقد تعادلنا ،ولذلك لم تكن األمور كما
تص ّورتها».

�سائقو الفورموال وان ي�شيدون بحلبة باكو
أشاد سائقو الفورموال وان بحلبة
مدينة باكو (عاصمة أذربيجان)،
ال��ت��ي ستستضيف ث��ام��ن ج��والت
بطولة العالم للفورموال لموسم
 ،2016تحت راي��ة جائزة أوروب��ا
الكبرى.
وتتميّز الحلبة األحدث في روزنامة
البطولة بأ ّنها أسرع حلبة شوارع،
ّ
تخطت
وتتم ّتع بأطول خط مستقيم،
فيه سرعة السيارات حاجز الـ350
كلم  /ساعة خالل آخر التجارب.
وي��رى سائق فريق ت��ورو روسو
اإلس��ب��ان��ي ك��ارل��وس ساينز االب��ن
أنّ الحلبة هي إضافة غريبة على
روزنامة البطولة ،معتبرا ً بأ ّنها «تح ٍّد
جديد لنا جميعا ً بما أ ّنها المرة األولى
التي نقود فيها هنا .إ ّنها حلبة سريعة
جدا ً وفيها جدران قريبة ومنعطفات
ضيّقة ،م��ا يتطلّب ت��رك��ي��زا ً عالياً.
الخط المستقيم الطويل يتطلّب منك
ارتكازية منخفضة هنا في باكو ،وهذا
أمر غريب في الفورموال وان».
أ ّما سائق فورس إنديا المكسيكي
سيرجيو بيريز ،ف��أ ّك��د أنّ أمله لم
يخب ،والقى متعة كبيرة ،موضحاً:
ْ
«عندما س��رت على الحلبة للمرة
األولى أدركت أنّ القيادة هنا ستكون
ممتعة ،ولم يخب أملي اليوم .إ ّنها
حلبة خالبة ،مليئة بالتحديات ،ال
هامش للخطأ».
من ناحيته أ ّك��د زميل بيريز في
الفريق األلماني نيكوهولكنبرغ ،أنّ

الألمان ي�ستعدّ ون جيد ًا للأيرلنديّين
يدخل المنتخب األلماني مباراته أمام أيرلندا الشمالية غدا ً الثالثاء
في الجولة الثالثة األخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بكأس األمم
األوروب��ي��ة لكرة القدم بصفوف مكتملة ،حيث ش��ارك جميع الالعبين
وعددهم  23في المران األخير.
كما شارك المدافع جيروم بواتينغ في تدريبات الفريق في إيفيان ،بعد
تعافيه من إصابة بسيطة في الفخذ خالل المباراة التي تعادلت فيها
ألمانيا مع بولندا سلب ّيا ً يوم الخميس الماضي.
ومنح يواكيم لوف ،المدير الفني للمنتخب األلماني ،العبيه راحة ليوم
واحد (السبت) قبل بدء االستعداد لمباراة الغد .وقال لوف« :الالعبون في
ق ّمة التركيز والحالة العامة جيدة».

�إجراءات ت�أديب ّية بحق البرتغال
وبلجيكا والمجر
«المجيء إلى باكو كان ممتعا ً جداً،
الحلبة رائ��ع��ة .فيها مزيج م��ن كل
شيء ،خط مستقيم طويل ،نقاط كبح
وبعض المنعطفات السريعة ،وهذا
أمر يستمتع به السائقون».
الفنلندي كيمي رايكونن أُعجب
بتصميم الحلبة ،وق��ال « :تصميم
الحلبة جميل ج���داً ،إ ّن��ه��ا مختلفة
وال��ق��ي��ادة فيها ممتعة .إ ّن��ه��ا حلبة
جديدة للجميع ،ما يضيف تحدّيا ً
جديدا ً خالل نهاية األسبوع» .بينما
اع��ت��رف م��واط��ن��ه س��ائ��ق ويليامز
فالتيري بوتاس بأ ّنها واحدة من أكثر
الحلبات تحدّياً.
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أ ّما بطل العالم ألربع مرات وسائق
فيراري األلماني سيباستيان فيتيل،
فقد وصف الحلبة بأ ّنها «جيدة لك ّنها
صعبة جداً ،لديك خط مستقيم طويل
وتليه نقطة كبح قاسية .البداية هنا
صعبة للجميع».
مص ّمم الحلبة هيرمان تيلكي أ ّكد
على قوله ،إنّ «ال مثيل لحلبة باكو،
أل ّنها تتميّز بسرعات عالية لحلبة
ش��وارع ،ومسارات واسعة وأخرى
ضيقة .التحدّي هنا كبير لجميع
ال��ف��رق وللسائقين ،بقدر التحدّي
الذي وضعناه أمامنا عندما ص ّممنا
الحلبة».

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم أمس األحد أ ّنه ا ّتخذ سلسلة إجراءات
تأديبيّة ض ّد منتخبات البرتغال والمجر وبلجيكا بسبب األحداث التي
رافقت مبارياتها السبت في كأس أوروبا الجارية في فرنسا.
للمشجعين بالنزول إلى
وا ّتهم االتحاد األوروبي البرتغال بالسماح
ّ
أرض الملعب ،والمجر بشغب جماهيرها وأمور أخرى أيضاً ،وبلجيكا
مشجعيها مفرقعات ناريّة وأشياء أخرى إلى أرض الملعب.
برمي
ّ
وسبق لالتحاد األوروبي أن عاقب روسيا باالستبعاد مع وقف التنفيذ
بسبب عنف جماهيرها قبل المباراة مع إنكلترا السبت قبل الماضي في
مرسيليا.
وا ُّتخذت أيضا ً إجراءات تأديبيّة ض ّد كرواتيا وتركيا.
ه��ذا ،وشهد ملعب «فيلودروم» في مرسيليا السبت مناوشات بين
الجماهير المجرية والشرطة قبل المباراة ض� ّد آيسلندا التي انتهت
بالتعادل (.)1-1
فيما تعادلت البرتغال مع النمسا سلبا ً في باريس ،وفازت بلجيكا على
جمهورية أيرلندا  3-صفر في بوردو.

ل��م يأخذ المنتخب األرجنتيني
وقتا ً طويالً إلثبات تف ّوقه وسيطرته
على مجريات ال��م��ب��اراة ،حتى كلّل
ٍ
بهدف رائ��ع للمهاجم غونزالو
ذلك
هيغواين (د ،)8وف��ي الدقيقة 28
اس��ت��غ��ل ال��م��ت��أ ّل��ق ه��ي��غ��واي��ن خطأ ً
ساذجا ً للدفاع الفنزويلي ،ونجح في
اقتناص الهدف الثاني بعدما قطع
الكرة وراوغ الحارس وسدّدها داخل
المرمى.
ولم يستسلم منتخب فنزويال في
محاوالته لتقليص ال��ف��ارق ،إلاّ أنّ
القائم األيمن لألرجنتين حال دون
تحقيق ذل��ك ،بعد اص��ط��دام رأسيّة
روندون به.
وحاول المدرب الفنزويلي رافاييل

دودام��ي��ل تنشيط خط الوسط بعد
تراجع أداء فريقه في الشوط الثاني،
حيث أش��رك خ��وان بابلو أن��ور في
ال��دق��ي��ق��ة  ،55ب����دال ً م��ن سيخاس
صاحب البطاقة الصفراء وضربة
الجزاء الضائعة في الشوط األول.
وف��ي الدقيقة  ،60يعلن ميسي
تصدّره لقائمة هدّافي كوبا أميركا ـ
لساعات ـ بعد إحرازه هدفا ً رائعا ً بين
أقدام هيرنانديز.
وف��ي الدقيقة  ،70تعلن فنزويال
عن نفسها بهدف عبر رأسيّة رائعة
للمهاجم رون����دون ،لك ّنها ل��م تهنأ
بالهدف ،لير ّد راقصو التانغو بعد
دقيقة واح���دة بهدف راب��ع للبديل
الميال.

عودة التكجي �إلى «ال�صاالت» من بوابة الميادين
انخرط مهاجم النجمة خالد تكجي في تدريبات فريق
الميادين لكرة الصاالت ،وذلك استعدادا ً لمشاركة األخير
في بطولة األندية اآلسيويّة التي تستضيفها العاصمة
التايالندية بانكوك بين  15و  23تموز المقبل.
وستقتصر مشاركة تكجي مع الميادين على االستحقاق
القا ّري ،على أن يعود بعدها إلى النجمة ،لمشاركة األخير
استعداداته للموسم الجديد.
وال يُعتبر تكجي غريبا ً عن كرة الصاالت ،إذ لعب لسنوات
عدّة فيها قبل أن ينتقل إلى النجمة قبل ثالثة مواسم ،وهو
يملك إنجازا ً مميّزا ً في كرة الصاالت ،حيث اختير للمشاركة
ضمن تشكيلة منتخب العالم للّعبة ،الذي واجه البرازيل
في العام  2009في مباراتين استعراضيّتين ،كما حصل
على لقب أفضل العب عربي في بطولة العرب التي أُقيمت
في مصر العام عينه.
وأوقعت القرعة فريق الميادين بطل لبنان ،وال��ذي
يشرف عليه المدرب المونتينغري فاسكو فويوفيتش،
في مجموعة صعبة إلى جانب تاسيسات اإليراني وماليك
األوزبكستاني.
وكان الميادين ع ّزز صفوفه أيضا ً بالالعبين األردني
سامر سميح والصربي دراغ��ان توميتش ،وسيستعين

أيضا ً بالعبي بنك بيروت الحارس حسين همداني وعلي
طنيش والع��ب الجيش محمد قبيسي ،لينض ّموا إلى
نجوم الفريق أمثال الكابتن قاسم قوصان وحسن زيتون
والحارس مهدي عالمة ،وغيرهم من الذين ساهموا بفوزه
ببطولة الدوري اللبناني للصاالت.

�إدارة الحكمة في و�ضع م�أزوم
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي يعيش فيه
ن���ادي الحكمة ال��ري��اض��ي أي��ام �ا ً
مالية وإداري���ة صعبة بعد فوز
الالعب إيلي اسطفان بالشكوى
التي رفعها أم��ام محكمة االتحاد
الدولي لكرة السلة  BATبمبلغ
 153ألف دوالر ،ومن ث ّم توالي
ت��ق��دي��م ال��ش��ك��اوى ض��� ّد اإلدارة
أم��ام المحكمة عينها لعدم دفع
اّ
للعبين
المستح ّقات ال��م��ال��ي��ة
واإلداريّ��ي��ن والموظفين ،وص��وال ً
إلى المستح ّقات الخاصة ببعض
الشركات ،حاولت اإلدارة طمأنة
المشتكين ع��ب��ر ح��دي��ث لرئيس
ال��ن��ادي م��ارون غالب ال��ذي أعلن
عبر برنامج «إينسايد غايم» أنّ
الموزانة مؤ ّمنة مع  10في المئة
زيادة.
يبدو أنّ النادي األخضر يعيش
محنة ستعرف نهايتها قريباً،
خ��ص��وص�ا ً بعد ان��ت��ه��اء الموسم

ومطالبة الالعبين وال��م��د ّرب��ي��ن
وط��واق��م ال��ن��ادي ال��ذي��ن انتهت
عقودهم بمستح ّقاتهم ،وه��و ما
يعني أ ّن��ه إذا استطاعت اإلدارة
تأمين ال��دي��ون فلن تكون ق��ادرة
على بناء فريق منافس للموسم
المقبل .وكانت إدارة الحكمة قد
دعت العبي كرة السلّة الخميس
الماضي إلى حفل عشاء لمناقشة
أم��ور ال��ن��ادي ،وفيه ب��دت اإلدارة
مقسومة على نفسها حيث تو ّزع
األع��ض��اء بحسب ال��م��ح��اور على
الطاوالت ،وكان الفتا ً غياب العبي
كرة القدم ،الذين لجؤوا إلى االتحاد
اللبناني للّعبة لنيل حقوقهم
قبل اللجوء إل��ى التصعيد ،عن
الحفل .وبنا ًء على أجواء الالعبين
الناقمة وأصواتهم المعترضة على
ال��وض��ع ،عُ قد اجتماع ف��ي مكتب
الرئيس الفخري للنادي الخوري
جان ب��ول ،حضره رئيس النادي

م��ارون غالب وأمين السر ميشال
الخوري وعضو اللجنة اإلداري��ة
ريمون أبي طايع وال��م��د ّرب فؤاد
أب��و شقرا وشقيقه رش��ي��د ،حيث
ت � ّم ال��ت��داول في موضوع النادي
ال ّتخاذ القرارات التي ستكون في
أفضل األحوال م ّرة ،فإ ّما مواجهة
شكاوى جديدة بالجملة ستؤ ّثر
حتما ً على مستقبل ف��ري��ق كرة
السلّة ،وإ ّم��ا مواجهة انقسامات
جديدة خصوصا ً بعد تأكيد عدد
من األعضاء أمام الالعبين وأمام
بعض ق��دام��ى الحكمة أنّ األم��ور
لم تعد على خير ما ي��رام في ظل
الحديث ع��ن استقاالت جماعية
داخل اإلدارة ستحصل قريباً ،وقد
تأخذ ال��ن��ادي إل��ى م��ه��وار جديد.
األيام المقبلة ستحمل في طيّاتها
المفاجآت الخضراء  ...كالم لمق ّرب
م��ن ال��ن��ـ��ادي ،وإنّ غ���دا ً لناظره
قريب.

بطلة القفز الرو�سية �إي�سنباييفا
تلج�أ �إلى «حقوق الإن�سان»

اعتبرت الروسية يلينا إيسنباييفا ،البطلة األولمبية
للقفز بالزانة م ّرتين ،حرمان الرياضيّين ال��روس من
المشاركة في منافسات دولية بما فيها أولمبياد «ريو
 »2016انتهاكا ً لحقوق اإلنسان.
وأ ّك���دت إيسنباييفا أ ّنها ست ّتخذ إج���راءات قانونية
بدعوى انتهاك حقوق اإلنسان إذا لم يُسمح للرياضيّين
الروس بالمشاركة في أولمبياد «ريو  ،»2016التي س ُتقام
في البرازيل خالل شهر آب المقبل ،بعد قرار االتحاد الدولي
أللعاب القوى تمديد إيقاف عضويّة االتحاد الروسي فيه.
وقالت في تصريحات نقلتها وكالة «ت��اس» الروسية
لألنباء« :إ ّنه انتهاك لحقوق اإلنسان .لن أبقى صامتة،
سأ ّتخذ خطوات تصعيديّة وسألجأ للمحكمة المعنيّة
بحقوق اإلنسان ،سأُثبت لالتحاد الدولي أللعاب القوى
( ،)IAAFوالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)

بأ ّنهما اتخذا قرارا ً خاطئاً .سأفعل ذلك بشكل استعراضي
كي يفهموا أنّ روسيا لن تظل صامتة.
بينما أعلنت اللجنة األولمبية الدولية تأييدها لقرار
االتحاد الدولي أللعاب القوى باإلبقاء على عقوبة إيقاف
ّ
المنشطات بصورة منهجيّة،
روسيا لمخالفتها قواعد
وقضت بذلك على أيّ بصيص أمل في إمكانيّة مشاركة
الرياضيّين الروس في أولمبياد ريو دي جانيرو .2016
وقالت اللجنة األولمبية الدولية ،في بيان لها يوم
السبت الماضي  18حزيران ،إ ّنها «تحترم تماماً» قرار
االتحاد الدولي أللعاب القوى باإلبقاء على إيقاف روسيا
ومنعها من الظهور في المنافسات الدولية».
وأضاف البيان« :السماح للرياضيّين بالمشاركة في
يخص
أيّ بطوالت دوليّة ومن بينها األلعاب األولمبية ،أمر
ّ
الدولي للرياضة ذات الصلة».
االتحاد
ّ

�صورة الت�ضامن �صور الجديدة تحت الأ�ضواء
سريعا ً عاد إلى موقعه الطبيعي،
ب��ع��د م���وس���م أم���ض���اه ف���ي دوري
المظاليم لم يذق فيه طعم الخسارة،
هذه باختصار حكاية التضامن صور
العائد بقوة إلى دوري األضواء .ولكي
تكونصورتهعاكسةلطوحاتالقيّمين
عليه ،سيسعى الفريق الجنوبي إلى
التأ ّلق بين الكبار في موسمه الجديد،
ول��ن تكون مه ّمته صعبة ف��ي حال
استثمر المواهب المتواجدة في مدينة
صور والقرى الجنوبيّة المجاورة،
وال سيّما أ ّن��ه ش ّكل لسنوات طويلة
ال��م��ص��در األول اّ
للعبين الموهوبين
ألندية الدرجة األول��ى ،ومنهم أفضل

العب للموسم الحالي محمد حيدر الذي
خطف األضواء مع فريقه الصفاء.
ومن المنتظر أن يش ّكل النادي لجنة
إداري���ة جديدة تتو ّلى إع���ادة وضع
الفريق على س ّكة االن��ت��ص��ارات ،في
انتظار دعم وتمويل الرئيس الجديد
للنادي الذي سيخلف الراحل الدكتور
نصير بسمة.
ويتردّد بين أروقة النادي الجنوبي
حديث مؤ ّكد عن دور محوري مرتقب
لقائد منتخب لبنان والع��ب الفريق
ال��س��اب��ق رض���ا ع��ن��ت��ر ف��ي ال��ف��ري��ق
الموسم المقبل ،لكن لم يُعرف إذا كان
دوره الع��ب�ا ً أو ضمن الكادر الفني أو

اإلداري للفريق.
وستنطلق تدريبات الفريق بعد
ن��ه��اي��ة ش��ه��ر رم��ض��ان ع��ل��ى ملعب
صور البلدي ،حيث سيسعى الفريق
لالحتفاظ بتشكيلته التي تأ ّلقت معه
الموسم الماضي في الدرجة الثانية.
وس��ت��ع � ّزز اإلدارة فريقها ببعض
الالعبين المحليين ،علما ً بأنّ اإلدارة
ج�دّدت الثقة بالمد ّرب الحالي وابن
النادي محمد زهير.
ك��م��ا س��ت��ش��ه��د ال��ف��ت��رة المقبلة
اختبارات لبعض الالعبين األفارقة،
من أجل اختيار  3منهم لدعم صفوف
الفريق الموسم المقبل.

