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رياضة
الكرة اإلسبانية

أصداء عالمية

األجواء تشتعل بين برشلونة والرئيس القطري لملقة
أش ـع ــل ال ـق ـط ــري ع ـبــدال ـلــه آل ثــانــي،
رئـيــس ملقة اإلسـبــانــي ،األج ــواء مع
برشلونة على خلفية وصفه العبي
بطل إسبانيا بـ"الحثالة" في تغريدة
لــه عـلــى مــوقــع "تــوي ـتــر" ،بـحـســب ما
أكد النادي الكاتالوني.
وقـ ـ ــال "الـ ـب ــرس ــا" ف ــي بـ ـي ــان" :ي ـع ــرب
ب ــرشـ ـل ــون ــة عـ ــن رفـ ـض ــه واس ـت ـي ــائ ــه
ح ـ ـيـ ــال مـ ـحـ ـت ــوى ال ـ ـت ـ ـغـ ــريـ ــدة ال ـت ــي
نشرها رئيس ملقة عبدالله آل ثاني
بمشاعر تهدد مبادئ اللعب النظيف
واألخالق والشرعية التي ينبغي أن
تحكم املنافسة الرياضية".
ّ
سيقدم النادي
وتابع" :لهذا السبب
شـكــوى إل ــى لجنة مـكــافـحــة العنف،
املجلس األعلى للرياضة ،وسيحيل
امل ـس ــأل ــة إلـ ــى ل ـج ـنــة امل ـس ــاب ـق ــات فــي
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اإلسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
ولـجـنــة ال ـنــزاهــة فــي راب ـطــة ال ــدوري
اإلسباني".
ورد آل ث ــان ــي ع ـل ــى ت ـغ ــري ــدة ألح ــد
املشجعني الـعــرب لبرشلونة يطلب
منه إذا كان بإمكان ملقة الفوز على
ريال مدريد في املرحلة األخيرة من
الــدوري اإلسباني لكي يكون اللقب
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مـ ــن ن ـص ـي ــب ال ـ ـنـ ــادي ال ـك ــات ــال ــون ــي،
ً
قائال" :بــإذن الله ...حثالة كاتالونيا
لن يشموا رائحة الدوري! بعد تأليف
األكاذيب على املدرب (ميتشل)".
وواص ـ ــل" :امل ـق ـصــود ه ـنــاك صـحــافــة
هذا اإلقليم (كاتالونيا) التي ذكرت
بـ ــأن مـيـتـشــل سـ ــوف ي ـس ـلــم املـ ـب ــاراة

ملدريد للفوز بــالــدوري!!! هــذا الكالم
غ ـي ــر م ـق ـب ــول ب ـت ــات ــا .ن ـح ــن ال نـبـيــع
املباريات".
وانتقدت وسائل اإلعالم الكاتالونية
مـيـتـشــل ال ــذي داف ــع عــن ألـ ــوان ريــال
م ــدري ــد م ــن  1982ح ـتــى  1996على
خ ـل ـف ـي ــة م ـ ــا قـ ــالـ ــه لـ ـ ــراديـ ـ ــو "أون ـ ـ ـ ــدا

سـ ـي ــرو" ع ـنــدمــا ُس ـئ ــل ع ــن إمـكــانـيــة
تـ ـك ــرار س ـي ـن ــاري ــو م ــا ح ـص ــل خ ــال
مـ ــوسـ ــم  1998-1997ال ـ ـ ـ ــذي ش ـهــد
فــوز تينيريفي بــإشــراف نـجــم ريــال
ال ـ ـسـ ــابـ ــق األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي خـ ــورخـ ــي
فــالــدانــو على ال ـنــادي امللكي  3-4ما
ساهم بتتويج برشلونة باللقب.
ً
وأجاب ميتشل عن هذا السؤال قائال:
"أنا مدريدي أكثر من فالدانو" ،وهو
األمــر الــذي اعتبرته وســائــل اإلعــام
الـكــاتــالــونـيــة تـلـمـيـحــا إل ــى إمـكــانـيــة
خ ـس ــارة مـلـقــة ع ـم ـدًا أمـ ــام ريـ ــال في
املرحلة الختامية.
ل ـكــن مـيـتـشــل ت ـ ــدارك امل ــوق ــف الح ـقــا،
وق ــال ل ــرادي ــو "كــادي ـنــا س ـيــر"" :ري ــال
مدريد فريق ،لكن ملقة فريقي أيضًا.
يجب أن أحترم (روح) التنافس وأن
أسعى دائمًا الى الفوز".
وطـ ــالـ ــب آل ث ــان ــي وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
الـكــاتــالــونـيــة ب ــ"اع ـت ــذار رس ـمــي عما
ق ــالـ ـت ــه عـ ــن املـ ـ ـ ــدرب م ـي ـت ـش ــل أو أي
شـخــص آخ ــر يعمل فــي ه ــذا الكيان
(الـ ـ ـن ـ ــادي)" ،م ـض ـي ـفــا" :وال ـ ـ ــذي يــريــد
تفسيرات أخــرى من خياله الواسع،
ّ
فليفسر ما يريد".
يعتزم برشلونة التقدم بشكوى
ضد عبدالله آل ثاني (أرشيف)

الكرة اللبنانية

أدفوكات مجددًا مع هولندا...

سيتم تعيني ديك أدفوكات مدربًا للمنتخب
الهولندي لكرة القدم ،والنجم الدولي السابق رود
غوليت مساعدًا له ،بحسب ما كشفت صحيفة
"دي تيليغراف" الهولندية أمس.
وسيخلف أدفوكات ( 69عامًا) الذي يشرف
حاليًا على فنربخشة التركي ،داني بليند الذي
أقاله االتحاد الهولندي لكرة القدم بعد الخسارة
أمام بلغاريا  2-0في صوفيا ضمن تصفيات
املجموعة األوروبية األولى املؤهلة إلى مونديال
روسيا  2018التي تحتل فيها املركز الرابع.
ويرتبط أدفوكات بعقد مع ناديه التركي حتى
األول من حزيران املقبل ،وعليه بالتالي أن يحصل
على إذن من ناديه لإلشراف على املنتخب
البرتقالي في مباراته الودية املقبلة مع املغرب في
 31أيار املقبل.
وسبق ألدفوكات أن تولى اإلشراف على املنتخب
الهولندي بني  1992و ،1994ثم بني  2002و.2004

 ...ومعلول يعود لقيادة تونس

أعلن االتحاد التونسي لكرة القدم تعيني نبيل
معلول مدربًا للمنتخب الوطني لكرة القدم.
وسيخلف معلول ُالبولوني ـ الفرنسي هنري
كاسبرجاك ،الذي أقيل من منصبه بعد اإلخفاق
في كأس أمم أفريقيا هذا العام.
وهذه املرة الثانية التي يقود فيها معلول "نسور
قرطاج" بعد عام .2013

ُّ
تأكد غياب غوتزه
عن كأس القارات

حسم يواكيم لوف ،مدرب منتخب أملانيا بطل
العالم ،غياب ماريو غوتزه عن كأس القارات
املقررة في حزيران املقبل في روسيا ،بسبب
تعافيه من اضطراب في األيض .وقال لوف من
هامبورغ" :لن يكون ماريو معنا في كأس القارات.
يجب أن يأخذ الوقت الذي يحتاج إليه الستعادة
لياقته وجاهزيته قبل انطالق تمارين املوسم
املقبل" .وكشف لوف أن غوتزه "يستجيب جيدًا"
للعالج" :هناك شيء مؤكد ،سيتعافى تمامًا
ويكون بمقدوره اللعب مجددًا" .وتلعب أملانيا مع
أوستراليا والكاميرون وتشيلي في املجموعة
الثانية في البطولة بني  17حزيران و 2تموز
املقبلني.

أخبار رياضية

ّ
يتقدم التضامن 1-2
بيبلوس
ّ

ّ
يتعمد بعض الجمهور القيام بأعمال تجلب العقوبات على النادي (أرشيف)

ّ
هل ما يحدث على مدرجات النجمة عمل منظم؟
عبد القادر سعد
انتهى املــوســم ال ـكــروي بالنسبة إلى
ن ـ ــادي ال ـن ـج ـمــة ولـ ــم ت ـن ـت ــهِ تــداع ـي ـتــه.
فعلى الصعيد اآلسيوي ،ومع خوض
املـبــاراة األخـيــرة ضمن مسابقة كأس
االتحاد اآلسيوي أمام صحم العماني
ي ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن امل ـق ـب ــل فـ ــي م ـس ـق ــط ،ال
تـ ــزال ذيـ ــول مـ ـب ــاراة ال ـفــريــق األخ ـي ــرة
مع الــوحــدات األردن ــي حاضرة مع ما
شهدته مدرجات النجمة من تصرفات
م ـع ـي ـبــة مـ ــن ب ـع ــض ال ـج ـم ـه ــور بـحــق
أكثر من طــرف ،بــدءًا من نــادي العهد،
ً
وانتهاء بفلسطني
مــرورًا بالوحدات،
والرئيس الراحل ياسر عرفات.
تداعيات ما حصل كان على أكثر من
ص ـع ـيــد ،ف ـن ــادي الـنـجـمــة ع ـمــل ط ــوال
الفترة املاضية على معالجة القضية
مــع الفلسطينيني عـبــر بـيــان شاجب
وات ـصــاالت ،كــان آخــرهــا الــزيــارة التي
قام بها وفد من النادي برئاسة األمني
ال ـع ــام س ـعــد ال ــدي ــن عـيـتــانــي للسفير
الفلسطيني فــي لـبـنــان أش ــرف دبــور.
وجـ ــرى خ ــال الـجـلـســة الـتــأكـيــد على

م ـتــانــة ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـط ــرف ــن ،حيث
أشـ ــاد الـسـفـيــر دبـ ــور ب ـن ــادي النجمة
ّ
وع ــراقـ ـت ــه ،رافـ ـض ــا أن ي ـشــكــل م ــا قــام
ب ــه ال ـب ـعــض ع ـلــى امل ــدرج ــات مقياسًا
لطبيعة ال ـعــاقــة .كـمــا ش ــدد الـجــانــب
الـ ـنـ ـجـ ـم ــاوي عـ ـل ــى اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام ال ـ ـنـ ــادي
لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وم ــؤكـ ـدًا على
ضرورة التعاون.
فــي مـكــان آخ ــر ،كــانــت النيابة العامة
في صيدا تتحرك ملالحقة املسؤولني
عما حصل ،وخصوصًا على صعيد
ظهور أقنعة على املدرجات وارتدائها
م ــن ق ـبــل ب ـعــض ال ـج ـم ـهــور ،وه ــو أمــر
مـخــالــف لـلـقــانــون وتـعـتـبــره األج ـهــزة
األم ـن ـي ــة خ ـط ـي ـرًا .وع ـل ـي ــه ،ف ـقــد ّجــرى
ت ـحــديــد هــويــة األشـ ـخ ــاص املـقــنـعــن،
ح ـ ـيـ ــث أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ال ـ ـ ـصـ ـ ــور وش ـ ــرائ ـ ــط
الـفـيــديــو خلعهم لــأقـنـعــة فــي بعض
ال ـف ـتــرات ،مــا سـمــح لــأجـهــزة األمنية
ب ـت ـح ــدي ــده ــم ،وس ـي ـت ــم اس ـت ــدع ــاؤه ــم
للتحقيق واملالحقة القانونية.
فما حصل على املدرجات ّ
أضر بنادي
الـنـجـمــة بـشـكــل كـبـيــر ع ـلــى الصعيد
اآلسيوي ،وخصوصًا مع كتاب وصل

الــى االتحاد اللبناني للعبة يتضمن
عقوبات مالية كبيرة وصلت الــى 30
أل ــف دوالر ،ال يـمـلــك ال ـن ــادي مـنـهــا 3
آالف حتى .كما جرى اعتبار ما حصل

ّ
النيابة العامة
ستتحرك
ّ
لمالحقة المقنعين
الذين ظهروا على
مدرجات النجمة
م ـخــال ـفــا ألن ـظ ـمــة االتـ ـح ــاد اآلس ـي ــوي
ال ـخــاصــة بــالـتـعـصــب ورفـ ــع ال ــراي ــات
الدينية ومــواد ّ سوء سلوك الجمهور
وخصوصًا مقنعني في املباراة ،وهو
أمـ ــر ال ي ـم ـ ّـس ال ـن ـج ـمــة ف ـق ــط ،ب ــل كــرة
القدم اللبنانية بشكل كبير.
وت ـش ـي ــر م ـع ـل ــوم ــات ل ـ ــ"األخ ـ ـبـ ــار" ال ــى

ّ
أن مــا يحصل عـلــى امل ــدرج ــات منظم
وم ـت ـعـ ّـمــد ،وت ـل ــك امل ـج ـمــوعــة الـقـلـيـلــة
تـ ـتـ ـع ـ ّـم ــد اإلسـ ـ ـ ـ ـ ــاءة إلدارة ال ـن ـج ـمــة
وتكبيدها خسائر مالية عبر القيام
بمخالفات ،يعرف هؤالء البعض أنها
ستجلب العقوبات على النادي .وما
ّ
تقوم به هو عمل منظم يتم التحضير
له قبل أيام من كل استحقاق آسيوي،
حـ ـ ـي ـ ــث يـ ـتـ ـعـ ـم ــد عـ ـ ـق ـ ــد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات
لتوزيع العمل التخريبي بني بعض
امل ـج ـم ــوع ــات .ف ـمــن كـ ــان ح ــاضـ ـرًا في
صيدا يعلم تمامًا أن إطالق الشتائم
لــم يـتــوقــف وك ــان ه ـنــاك إصـ ــرار على
إط ــاق الـهـتــافــات ب ـصــورة تشير الــى
نية ّ
مبيتة إللحاق الضرر بالنادي.
هــذا ال ـنــادي ال ــذي يـبــدو أن ال ـقــرارات
االت ـحــاديــة ال ـتــي ات ـخــذت بـحـقــه بعد
ّ
ت ـخ ــل ـف ــه عـ ــن الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــى مـ ـب ــاراة
الفريق مع العهد في الــدوري لن يتم
قبولها من قبل االدارة التي رفضت
ال ـق ــرار عـبــر ب ـيــان لـهــا وقـ ــررت إقـفــال
الحديث عن املوضوع عبر البيانات
وال ـ ـتـ ــوجـ ــه الـ ـ ــى ال ـ ـطـ ــرق ال ـق ــان ــون ـي ــة
لتحصيل حقها.

تقدم فريق بيبلوس على منافسه التضامن
الزوق  1 - 2في سلسلة الدور اإلقصائي ضمن
بطولة لبنان لكرة السلة بعد فوزه عليه 65 - 81
( )65 - 81 ،47 - 64 ،29 - 38 ،17 - 21في
ّ
مسجل من بيبلوس جاي
جبيل .وكان أفضل
يونغبلود بـ 25نقطة ،ومن التضامن موريس
كيمب  22نقطة .ويلعب اليوم الرياضي مع
ضيفه الحكمة عند الساعة  17.30ويتعادل
الفريقان  1 - 1في السلسلة.

ملعب جونية يدخل
مرحلة جديدة اليوم

يدخل ملعب جونية البلدي مرحلة جديدة ،اليوم،
مع عقد مؤتمر صحافي دعا إليه رئيس اتحاد
بلديات كسروان – الفتوح ورئيس بلدية جونية
جوان حبيش للتوقيع رسميًا على اتفاقية بني
بلدية جونية ورئيس االتحاد اللبناني لكرة
القدم هاشم حيدر ،والتي تنص على تأهيل
أرضية ملعب كرة القدم التابع ّ
ملجمع الرئيس
فؤاد شهاب الرياضي الكائن في مدينة جونية
بالعشب االصطناعي عبر االتحاد الدولي لكرة
القدم (الفيفا) وذلك عند الساعة  15.30في
ّ
املجمع املذكور.

ورشة عمل التحاد التنس

دعا االتحاد اللبناني للتنس الى حضور "ورشة
العمل" التي سيقيمها تحت عنوان "التنس
في لبنان اليوم التحديات والفرص" اليوم عند
ّ
وتتضمن
الساعة  17.30في نادي املون ال سال.
"ورشة العمل" إطالع الحاضرين على آخر
األنظمة والقوانني وآلية التسجيل في الدورات
وبرنامج ونظام املكننة املستحدثني في االتحاد.

