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رياضة

تصفيات يورو 2016

الكرة اللبنانية

صغار في السن وكبار في األسماء بانتظار الـ «يورو»
فرصة كبيرة لنجوم ناشئين لجذب األضواء
ووس ــائ ــل اإلع ـ ــام ن ـحــوهــم ف ــي «يـ ــورو
 »2016المرتقبة نظرًا لموهبتهم وصغر
سنهم ،األمر الذي يرشحهم ليكونوا نجوم
المستقبل
هادي أحمد
وص ـ ـلـ ــت تـ ـصـ ـفـ ـي ــات ك ـ ـ ــأس اوروب ـ ـ ـ ــا
 2016إل ــى نـهــايـتـهــا ،لـتـعــرف اسـمــاء
امل ـن ـت ـخ ـبــات الـ ـ ـ  24ال ـت ــي سـتـخــوض
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائ ـ ـيـ ــات ف ـ ــي ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا .ل ـح ـظــة
ان ـط ــاق ال ـب ـطــولــة ،س ـت ـجــذب أس ـمــاء
النجوم الرنانة القنوات التلفزيونية
والـصـحــف الــريــاضـيــة وغـيــرهــا ،لكن
أث ـ ـنـ ــاء الـ ـبـ ـط ــول ــة وعـ ـن ــد ان ـت ـه ــائ ـه ــا،
ستكون املــواهــب الشابة على موعد
مــع خـطــوة جــديــدة نـحــو النجومية،
فالعاملية ،إذا ما نجحوا باالستفادة
م ــن م ـهــارات ـهــم ،وطـبـعــا م ــن فرصهم
القليلة التي ستمنح لهم على حساب
غ ـيــرهــم .وال ش ــك ف ــي أن التصفيات
وم ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت األوروبـ ـ ـي ـ ــة
الوطنية تشي بأسماء مرتقبة أكثر
من غيرها.
بداية ،مع صاحب الضيافة ،منتخب
فرنسا الذي استدعى مدربه ديدييه
ديشامب ،مهاجم مانشستر يونايتد
أن ـط ــونــي م ــارس ـي ــال ال ــى الـتـشـكـيـلــة.
األخ ـ ـيـ ــر لـ ــم ي ـخ ـي ــب ب ـع ــد آم ـ ـ ــال أح ــد
مــن الـجـمــاهـيــر أو إدارة «الـشـيــاطــن

أوديغارد ُ
سيفتقد بين النجوم
الشبان بعد فشل النرويج في التأهل
الى الحدث القاري

ال ـح ـم ــر» بـ ــأدائـ ــه امل ـم ـي ــز ،م ـث ـب ـتــا أن ــه
ي ـس ـت ـحــق امل ـب ـل ــغ ال ـك ـب ـيــر الـ ـ ــذي دف ــع
فـيــه .مــارسـيــال ،وبـســرعــة فائقة بات
نجمًا في الــدوري اإلنكليزي ،مرغمًا
ال ـج ـم ـيــع ،ال ـص ــدي ــق وال ـخ ـص ــم ،رغــم
صغر سنه ( 19عامًا) على احترامه.
الع ــب ســريــع وذك ــي فــي الـتـحــرك ،مع
الكرة ومن دونها ،فضال عن صناعة
األه ــداف والـتـسـ ًـديــد بــدقــة فــي شباك
الخصوم ،إضافة الى اللعب كمساند
لـلـمــدافـعــن .وال شــك فــي أن أك ـثــر ما
ي ـمـ ّـيــز ه ــذا ال ــاع ــب ،ه ــو ال ـث ـقــة الـتــي
يتمتع بـهــا ،مــا يجعله الــرجــل الــذي
من املمكن أن يحمل فرنسا الى جانب
امل ــوه ــوب اآلخ ـ ــر بـ ــول ب ــوغ ـب ــا ،نحو
املراحل املتقدمة جدًا في البطولة.
في البطولة ،تقف كرواتيا كحصان
أســود ،مع أسماء المعة أبرزها نجم
ريــال مدريد لوكا مودريتش والعب
برشلونة الشاب أالن هاليلوفيتش.
لم تتوقف الكرة الكرواتية يومًا عن

اإلسباني ستيفان سافيتش .كما أن
مقدونيا لعبت أمــام لبنان بتشكيلة
م ـك ـت ـم ـلــة ح ـي ــث ك ـ ــان خ ـل ـي ـفــة ال ـن ـجــم
غوران بانديف ،وصاحب «الهاتريك»
ف ــي م ــرم ــى م ــون ـت ـي ـن ـغ ــرو ،أل ـك ـس ـنــدر
تـ ــرايـ ــوف ـ ـس ـ ـكـ ــي ،م ـ ـهـ ــاجـ ــم ب ــالـ ـي ــرم ــو
اإليـ ـط ــال ــي ،ف ــي ال ـق ــائ ـم ــة األس ــاس ـي ــة
للقاء.
إال أنه رغم كل ذلك ،ورغم غياب اسمني

أســاس ـيــن ع ــن منتخبنا وه ـمــا علي
حـمــام والـكــابــن رضــا عنتر ،وتبديل
رادول ــوفـ ـيـ ـت ــش م ــن تـشـكـيـلـتــه حـيــث
أعطى الفرصة ألحمد جلول وأحمد
مـغــربــي للعب أســاسـيــن ،الــى إبقائه
ي ــوس ــف مـحـمــد ع ـلــى م ـقــاعــد ال ـب ــدالء
ح ـي ــث ش ـ ــارك م ـك ــان ــه ن ـ ــور م ـن ـصــور،
بفوز
تمكن «رجال األرز» من الخروج
ٍ
ّ
يسجل لهم ،وذلــك بفضل الشخصية

وليد اسماعيل في صراع على الكرة مع المقدوني ايفان تريشكوفسكي

القوية التي ظهرت عليهم في الفترة
األخيرة حتى عند فشلهم في الخروج
ف ــائ ــزي ــن أحـ ـي ــان ــا ،وهـ ــو أمـ ــر يـحـســب
للمدرب الجديد الــذي أعــاد الثقة الى
الع ـب ـيــه ســري ـعــا ب ـعــد مــرح ـلــة صعبة
عــاشــوهــا فــي ظــل الـتـخـ ّـبــط بالنتائج
السلبية.
والدليل على قوة شخصية منتخبنا
ح ــالـ ـي ــا ه ـ ــو فـ ــرضـ ــه حـ ـ ـض ـ ــوره ع ـلــى
أصـحــاب األرض ،محدثًا اإلرب ــاك في
صفوفهم أكثر من مــرة ،ولــوال رعونة
ف ــاي ــز ش ـم ـس ــن ال ـ ـ ــذي أض ـ ـ ــاع فــرصــة
سهلة للتسجيل ،لخرج لبنان فائزًا
بنتيجة مغايرة.
رادولوفيتش قال بعد اللقاء إن توقيت
املـ ـ ـب ـ ــاراة ك ـ ــان جـ ـيـ ـدًا ،ب ــاع ـت ـب ــار أن ـهــا
الدولية األخيرة هذه السنة .وأضاف:
«أردت من خاللها أن يحتك العبونا
بأسلوب مختلف عماده االنقضاض
ً
والسرعة واللمسة الواحدة» ،مسجال
ارتـيــاحــه للنتيجة وإص ــرار عناصره
على فرض إرادتهم« ،لكن ورشة العمل
طويلة ،واملهم التجانس واالستيعاب
ّ
وإرادة العمل وحب الفوز ألنها تولد
حيوية وحماسة دائمني».
(األخبار)

بسرعة فائقة بات أنطوني مارسيال نجمًا في الدوري اإلنكليزي (فرانك فيف ــ أ ف ب)

ـوم ك ــروي ــن عـلــى مـســارح
تـقــديــم ن ـج ـ ٍ
ك ــرة ال ـق ــدم ف ــي ال ـع ــال ــم .وإذا م ــا كــان
مــودري ـتــش هــو الـنـجــم ال ـحــالــي ،فــإن
هــالـيـلــوفـيـتــش ه ــو ن ـجــم املـسـتـقـبــل.
«م ــودريـ ـت ــش الـ ـج ــدي ــد» أو «مـيـســي
ك ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا» ،ورغ ـ ـ ـ ـ ــم أن ـ ـ ـ ــه ال ي ـح ـبــذ
الـلـقــب األخ ـي ــر ،إال أن ــه يـشـبــه النجم
االرجنتيني ،وخصوصًا مــن ناحية
امتالكه لـقــدم يـســرى تجيد املــرواغــة
ب ـس ـهــولــة وب ـس ــرع ــة أمـ ـ ــام امل ــداف ـع ــن
وال ـخ ـصــوم .كـمــا يشبهه مــن ناحية

قصر القامة ،وما يجعله يختلف عن
البقية هو قدرته على اللعب في أكثر
مــن مركز ولــو فــي املـبــاراة ذاتـهــا .هو
أكـبــر مــن عـمــره ( 19عــامــا) ،وه ــذا ما
يمكن الـقــول فيه حينما تــراه يلعب،
إذ انــه يبني مــن ملسته وأدائ ــه أنــه ذو
خ ـبــرة ك ـب ـيــرة ل ـل ـغــايــة ،وم ــن املـتــوقــع
أن يخطو خطوة أخــرى في مسيرته
ن ـح ــو ال ـع ــامل ـي ــة ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي الـ ـ
«يورو» املقبل حيث يتوقع ان يجري
استدعاؤه الى التشكيلة الكرواتية.

ولنجوم ناشئني أيضًا فرصة إثبات
ٍ
وجــودهــم أكبر على الساحة العاملية
أب ــرزه ـه ــم م ـهــاجــم مـنـتـخــب إسـبــانـيــا
ألفارو موراتا ( 23عامًا) ،وخصوصًا
مع اقتراب املدرب فيسنتي دل بوسكي
مــن اإلع ـت ـمــاد عـلـيــه أســاس ـيــا ،ال على
مهاجم تشلسي دييغو كوستا بسبب
تــراجــع مـسـتــواه فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة،
مقابل ارتفاع مستوى األول .وإذا ما
ك ــان م ــورات ــا ال ي ــرى نـفـســه إال العـبــا
إضــافـيــا فــي تشكيلة املـنـتـخــب ،وهــو
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إياب امللحق:

كولومبيا  -األرجنتني 1-0
لوكاس بيليا (.)20

الدنمارك – السويد  2-1( 2-2ذهابًا)
يوسف بولسن ( )81ويانيك فيستيرغارد
( )90للدنمارك ،وزالت ــان إبراهيموفيتش
( 19و )76للسويد.
* تأهلت السويد إلى النهائيات
سلوفينيا  -أوكرانيا  2-0( 1-1ذهابًا)
بوسيان سيزار ( )11لسلوفينيا ،وأندريه
يارمولينكو ( )90ألوكرانيا.
* تأهلت أوكرانيا إلى النهائيات

مباريات دولية ودية
إنكلترا – فرنسا 0-2
ديل آلي ( )39وواين روني (.)48
إيطاليا  -رومانيا 2-2
كــاوديــو ماركيزيو ( 55مــن ركـلــة جــزاء)
وم ــان ــول ــو غ ــاب ـي ــادي ـن ــي ( )65إلي ـط ــال ـي ــا،
وبــوغــدان ستانكو ( )8وفـلــوريــن أنــدونــي
( )88لرومانيا.

روسيا  -كرواتيا 3-1
فـيــدور سمولوف ( )14لروسيا ،ونيكوال
كالينيتش ( )57ومارسيلو بروزوفيتش
( )60وماريو ماندزوكيتش ( )82لكرواتيا.
لوكسمبور – البرتغال 2-0
أندري أندري ( )31ولويس ناني (.)88
النمسا  -سويسرا 2-1
بولونيا  -تشيكيا 1-3
سلوفاكيا  -ايسلندا 1-3
أذربيجان  -مولدافيا 1-2
تركيا  -اليونان .0-0

مــا يضفي تواضعًا على شخصيته،
إال أن دل بوسكي يعده النجم املفضل
بــال ـن ـس ـبــة الـ ـي ــه ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي.
وف ــي ب ـطــولــة بـحـجــم «يـ ــورو ،»2016
وهي ثاني أهم بطولة عاملية في كرة
القدم ،ليس من السهل أن يقود العب
شـ ــاب مـنـتـخــب ت ـ ـ ِّـوج ف ــي الـنـسـخـتــن
األخيرتني ،ويسعى نحو الثالثة.
وال يمكن املــرور على أسماء النجوم
الشبان في أهم منتخبات أوروبا من
دون أن تـقـ ّـدم أملــانـيــا نتاجًا مرتقبًا،
وجــول ـيــان دراك ـس ـلــر ( 22ع ــام ــا) هو
اح ــده ــا وم ــن أك ـثــر األس ـم ــاء املنتظر
أن تـقـ ّـدم الكثير إذا مــا اعـطــاه مــدرب
«امل ــانـ ـش ــاف ــت» ي ــواك ـي ــم لـ ــوف فــرصــة
اللعب وســط ازدح ــام أسـمــاء زمالئه
ال ـن ـج ــوم .وع ـن ــد ك ــل س ــوق ان ـت ـقــاالت
يبرز اسمه ويتصدر العناوين على
ن ـح ــو م ـف ــاج ــئ ،وم ـه ـم ــا ت ـك ــن وج ـهــة
النجم الصاعد بعد بطولة أوروب ــا،
فــا شــك فــي ان ــه مــن الــاعـبــن الــذيــن
يصح فيهم القول انه سيكون مكسبًا
للفريق ال العكس.
هـ ــذه األسـ ـم ــاء س ـت ـقــف ف ــي الـبـطــولــة
واألن ـظــار متجهة نحوها لكي تقدم
مـ ــا ي ـج ـع ـل ـهــا الـ ـنـ ـج ــوم ال ـ ـجـ ــدد عـلــى
الـ ـس ــاح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة .وح ـ ــده املــوه ـبــة
الناشئة النرويجي مارتن أوديغارد
سـ ُـي ـف ـت ـقــد ب ــن ه ـ ـ ــؤالء ،ب ـع ــدم ــا فـشــل
منتخب ب ــاده بــالـتــأهــل ال ــى الـحــدث
القاري.

متابعة

أزمة بعض الجمهور تنفجر في وجه النجمة
وقع ما كان كثيرون
ّ
يتخوفون منه ،وأصبح
ملعب صيدا البلدي مغلقًا
في وجه فريقي النجمة
واألنصار ،واتخذ اتحاد اللعبة
القرار ّ
المر بمنع جمهور
النجمة من دخول المالعب
لثالث مباريات ستقام على
ملعب برج حمود

عبد القادر سعد
أن ت ـصــل األمـ ـ ــور إلـ ــى مــرح ـلــة يتصل
فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري
بالنائبة بهية الـحــريــري مـسـتـ ً
ـاء ّ
مما
شهدته مـبــاراة النجمة واألن ـصــار من
هتافات وش ـعــارات ،وأن تصل األمــور
إلى حد أن يصبح امللف في يد القضاء،
إضــافــة إلــى اتـخــاذ اتـحــاد اللعبة قــرارًا
بـمـنــع ح ـض ــور ج ـم ـهــور الـنـجـمــة بعد
ش ـه ــر ع ـل ــى انـ ـط ــاق ب ـط ــول ــة الـ ـ ــدوري
الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،ف ـهــذا يعني أن
املسألة أخــذت أبعادًا تخطت الرياضة
لتصل إلى السياسة في ما يتعلق بما
تشهده مباريات النجمة مــن هتافات
سياسية وطائفية .تفاعل في اليومني
املــاضـيــن مــا شـهــدتــه م ـب ــاراة النجمة
واألنصار من هتافات مشينة من قبل
ج ـم ـهــوري ال ـفــري ـقــن تـخـطــت املـعـقــول
وأدت إلى حالة من االحتقان في مدينة
ص ـي ــدا ب ـعــد ال ـه ـت ــاف ــات ال ـت ــي أطـلـقـهــا
جمهور النجمة بحق املدينة وأهلها
والنائبة بهية الحريري .وما زاد األمور
ســوءًا تــداول مقاطع فيديو ألشخاص
يشتمون ويـتـفــاخــرون بـمــا يفعلونه.

وجـ ــرى اس ـت ـغــال األمـ ــر سـيــاسـيــا من
قبل بعض األطــراف التي صبت الزيت
عـلــى ال ـنــار ،مــا دع ــا الــرئـيــس ب ــري إلــى
ّ
االت ـص ــال بــالـنــائــب ال ـحــريــري أك ــد فيه
ً
رفضه لهذه الشعارات جملة وتفصيال،
وأن اإلساءة إلى صيدا هي إساءة إليه
شخصيًا وللجنوب.
ّ
اتـ ـص ــال بـ ــري احـ ـت ــوى األزم ـ ــة ونــفــس
االحـ ـتـ ـق ــان ل ـي ــاق ـي ــه ت ـ ـحـ ـ ّـرك ق ـضــائــي
عبر دخــول النائب الـعــام االستئنافي
فــي صـيــدا رئـيــف رم ـضــان عـلــى الخط
وتوليه امللف واستدعاء كل من األمني
العام للنادي سعد الدين عيتاني وأمني
الصندوق سامي الــوزان واألمني العام
املساعد أحمد قبرصلي (املستقيل من
ستة أشـهــر) ورئـيــس مكتب الجمهور
محمد الربعة (أبو هاني) وأمني السر
املستقيل بهيج قبيسي لالستماع إلى
إفادتهم حول املسؤولني عن الهتافات
والظاهرين فــي الفيديوهات .وسيتم
تذكيرهم بما تعهدوا بــه بعد مـبــاراة
ال ـن ـج ـمــة وال ـع ـه ــد ف ــي ذهـ ـ ــاب امل ــوس ــم
املــاضــي بـضـبــط الـجـمـهــور .عـلـمــا بــأن
عيتاني موجود خارج لبنان ،وبالتالي
سيحضر إلــى قصر الـعــدل فــي صيدا

الوزان ومحامي النادي محمد عراجي
عند الساعة العاشرة صباحًا.
وت ـبــدو امل ــراج ــع الـقـضــائـيــة ذاه ـبــة في
امللف إلــى النهاية ،حيث وضعت اليد
ع ـل ــى ت ـس ـج ـي ــات ك ــامـ ـي ــرات امل ــراق ـب ــة
املوجودة قرب امللعب لتفريغ محتواها
وتحديد املسؤولني.
ول ـ ــم ت ـت ــوق ــف األمـ ـ ــور ع ـن ــد ال ـس ـيــاســة
فعلى صعيد بلدية صيدا
والـقـضــاءُ ،
ص ـ ــدر قـ ـ ـ ــرار وأب ـ ـل ـ ــغ ل ــاتـ ـح ــاد ب ـع ــدم
استضافة مباريات النجمة ومباريات
األنصار على ملعب صيدا حتى إشعار
آخ ــر كـمــا أف ــاد رئ ـيــس الـبـلــديــة محمد
السعودي «األخ ـبــار» في اتصال معه.
وعـ ــزا ال ـس ـعــودي الـسـبــب إل ــى وص ــول
األمور إلى مرحلة ال تحتمل خصوصًا
مــا حصل خــارج امللعب مــن تظاهرات
وشتم لصيدا وأهلها ورموزها.
هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار دفـ ــع اتـ ـح ــاد ال ـل ـع ـبــة إل ــى
الـتـحــرك ،فــأصــدر ق ــرارًا بمنع حضور
جـ ـمـ ـه ــور ال ـن ـج ـم ــة ل ـ ـثـ ــاث مـ ـب ــاري ــات
ونـقـلـهــا إل ــى مـلـعــب ب ــرج ح ـم ــود .لكن
إدارة الـنـجـمــة طـلـبــت م ــن االت ـح ــاد أن
ً
يكون امللعب هو بحمدون بدال من برج
حمود بانتظار رد االتحاد.

السلة اللبنانية

الكرة األوروبية

تهديد بوجود قنبلة يلغي مباراة ألمانيا وهولندا

الجمهور األلماني يخلي الملعب (أ ف ب)

كرة المضرب

لبنان بشخصيته يهزم المقدوني في ملعبه ( 1ـ )0
صحيح أنها كانت مباراة ودية ،لكنها
تحمل أهـمـيــة كـبـيــرة عـلــى اعـتـبــار أن
منتخب لبنان واجــه أمــس في ملعب
«فيليب الثاني» في سكوبيي منتخبًا
أوروبيًا وفاز عليه  ،0-1بالهدف الذي
سـجـلــه امل ــداف ــع امل ـتــألــق أخ ـي ـرًا ج ــوان
العمري في الدقيقة  47بكرة رأسية.
نقاط إيجابية عدة الفتة كان باإلمكان
استخالصها من هذا الفوز ،كونه جاء
ع ـلــى ح ـســاب مـنـتـخـ ٍـب يـشـهــد ورش ــة
عمل كبيرة فــي الفترة األخـيــرة عقب
مشاركته في تصفيات «يورو »2016
فــي املـجـمــوعــة الـثــالـثــة الصعبة التي
ضمت منتخبات قوية مثل إسبانيا
وسلوفاكيا وأوكرانيا .وهذا املنتخب
وضــع منتخبنا أمــام اختبار حقيقي
لـ ـق ــدرات ــه كـ ــون الع ـب ـي ــه ف ــي ج ـهــوزيــة
تامة ُ
بحكم نشاط البطوالت الوطنية
حاليًا في أوروبا.
واملنتخب عينه كان قد ّ
دمر منتخب
بــاد امل ــدرب مـيــودراغ رادولوفيتش،
مونتينغرو ،قبل أيام فائزًا عليه 1-4
ع ـلــى امل ـل ـعــب ن ـف ـســه ،رغ ــم أن األخ ـيــر
لـعــب مكتمل الـصـفــوف بـقـيــادة نجم
إن ـ ـتـ ــر مـ ـي ــان ــو اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي س ـت ـي ـفــان
يوفيتيتش ،ومدافع أتلتيكو مدريد

أعـلـنــت الـشــرطــة األملــان ـيــة أن امل ـبــاراة
ال ــدول ـي ــة ال ــودي ــة ف ــي ك ــرة ال ـق ــدم بني
منتخبي أملانيا وهولندا التي كانت
ُمـ ـق ــررة أم ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ف ــي هــانــوفــر
ألغيت بسبب تهديد بوجود «قنبلة».
وأخـلــى املشجعون امللعب حسب ما
شــاهــد مــراســل وكــالــة ف ــران ــس .وكــان
مـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن ت ـح ـض ــر امل ـس ـت ـش ــارة
األملــان ـيــة أنـجـيــا مـيــركــل امل ـب ــاراة مع
عــدد مــن الـ ــوزراء فــي حكومتها .وقد
ح ـ ــاص ـ ــرت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة أح ــد
األمــاكــن خ ــارج امللعب بعد االشتباه
بشيء مــا قبل أن ترفع حالة اإلن ــذار.
وكـ ـ ــان مـ ـ ــدرب م ـن ـت ـخــب أمل ــان ـي ــا بـطــل
ال ـع ــال ــم ي ــواك ـي ــم ل ـ ــوف ،ق ــد اع ـت ـبــر أن
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ت ـش ـك ــل «رسـ ـ ــالـ ـ ــة واضـ ـح ــة

وش ـع ــارًا لـلـحــريــة وت ـظــاهــرة ملــواســاة
أصدقائنا الفرنسيني ،ليس فقط في
فرنسا ،بل في جميع أنحاء العالم».
ُ
كـمــا ألـغـيــت امل ـب ــاراة الــدول ـيــة الــوديــة
التي كانت مـقــررة أمــس بــن بلجيكا
وإسـبــانـيــا فــي بــروك ـســل ،بـحـســب ما
أع ـلــن االت ـح ــاد الـبـلـجـيـكــي .وج ــاء في
بيان أصــدره مركز األزم ــات الوطنية
الـتــابــع ل ــوزارة الــداخـلـيــة البلجيكية:
«ات ـ ـص ـ ـلـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة
ب ــاالتـ ـح ــاد ال ـب ـل ـج ـي ـكــي لـ ـك ــرة ال ـق ــدم
ونـصـحـتــه بـعــدم إقــامــة امل ـب ــاراة ،ذلــك
ألن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ت ـت ـع ـلــق ب ــاألم ــاك ــن
ّ
املكتظة باألشخاص» .وعلى صعيد
كأس أوروبا  ،2016أكد وزير الرياضة
الـفــرنـســي بــاتــريــك كــانــر أن ــه ال إلـغــاء

لكأس أوروب ــا  2016فــي فرنسا ،بعد
زي ــارت ــه م ـل ـعــب «سـ ـت ــاد دو ف ــران ــس»
املـسـتـهــدف الـجـمـعــة امل ــاض ــي بثالثة
اعـ ـت ــداءات أس ـفــرت ع ــن س ـقــوط قتيل
وعدة جرحى.
وق ـ ـ ــال ال ـ ــوزي ـ ــر أم ـ ـ ــام ص ـح ــاف ـي ــن فــي
املـلـعــب ال ــواق ــع ش ـمــال ال ـعــاص ـمــة« :ال
يمكن لإلرهاب أن يوقف الرياضة بأي
حــال .ستقام كــأس أوروبــا في ظروف
أمنية مشددة ،وسيتم تعزيزها في ما
يتصل بــاألحــداث التي نشهدها .لكن
إلـغــاء هــذا املـهــرجــان الشعبي الكبير
غير مطروح على اإلطالق».
من جهته أيضًا ،أكد االتحاد األوروبي
ل ـك ــرة ال ـق ــدم أن ال ـب ـطــولــة س ـت ـقــام في
م ــوع ــده ــا .وذكـ ــر «ي ــوي ـف ــا» ف ــي ب ـيــان:

اتحاد السلة يجتمع بعد انتظار ويحدد موعدًا جديدًا للبطولة
«قرعة نهائيات بطولة أوروبــا 2016
ُ
ستسحب كما هو محدد لها يــوم 12
كــانــون األول فــي بــاريــس ،ونهائيات
ُ
البطولة ستقام في فرنسا بني العاشر
من حزيران والعاشر من تموز .»2016
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،سـتـبـقــى م ـبــاريــات
دوري ال ــدرجـ ـت ــن األول ـ ـ ــى وال ـثــان ـيــة
ال ـفــرن ـســي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ف ــي مــوعــدهــا
نـهــايــة األس ـب ــوع ال ـحــالــي ،بحسب ما
ذكر سكرتير الدولة لشؤون الرياضة
تييري برايار لوكالة «فرانس برس».
وكــانــت جميع املـســابـقــات الرياضية
ّ
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ب ـ ــاري ـ ــس ق ـ ــد ُع ــل ـق ــت
األس ـب ــوع املــاضــي مــن قـبــل الـحـكــومــة
الفرنسية إثــر االع ـت ــداءات اإلرهــابـيــة
التي ضربت العاصمة.

اخيرًا اجتمع االتحاد اللبناني لكرة
السلة ،لكن هذه املرة ليس للخروج
بالبرنامج الكامل لبطولة لبنان كما
كان منتظرًا ووسط مطالبات االندية
ب ــه ،ب ــل لتغيير مــوعــد ال ـب ـطــولــة ،اذ
بعدما كان قد اعلن انطالقها في 15
تعميم
كانون االول املقبل ،اشار في
ٍ
امــس الــى تحديد مــوعــدهــا الجديد
في  20من الشهر عينه.
اللجنة االدارية لالتحاد قررت ايضًا
اقامة مسابقة كأس لبنان ابتداء من
 28الـحــالــي حـتــى  12الـشـهــر املقبل
ب ـم ـشــاركــة سـبـعــة ف ــرق م ــن ال ــدرج ــة
األول ـ ــى وسـبـعــة ف ــرق م ــن ال ــدرج ــات
الـبــاقـيــة ،علمًا ان ه ــذه النسخة من
ال ـ ـكـ ــأس ت ــرت ـب ــط ب ــامل ــوس ــم امل ــاض ــي
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الذي انتهى! ومع اقامة كأس لبنان
س ـي ـكــون ب ـم ـق ــدور االتـ ـح ــاد تنظيم
ال ـ ـكـ ــأس الـ ـس ــوب ــر بـ ــن ب ـط ــل ل ـب ـنــان
ال ــري ــاض ــي بـ ـي ــروت ،وب ـط ــل ال ـك ــأس،
عـ ـل ــى ان ت ـ ـكـ ــون ت ـس ـم ـي ـت ـهــا ب ــاس ــم
الــرئ ـيــس ال ـســابــق لـلـجـنــة االومل ـب ـيــة
اللبنانية ورئيس اتحاد كرة السلة
ســاب ـقــا ال ــراح ــل انـ ـط ــوان شــارتـيـيــه،
وهي ستتزامن مع الذكرى السنوية
االول ــى لرحيله فــي  19كــانــون االول
املقبل.
كـ ــذلـ ــك ،جـ ـ ــرت املـ ــوافـ ـقـ ــة ع ـل ــى طـلــب
«م ــؤس ـس ــة ه ـن ــري ش ـل ـه ــوب» اقــامــة
دورة ودية في كرة السلة تضم فرقًا
مــن نـ ــوادي ال ــدرج ــة االولـ ــى لـلــرجــال
اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مـ ــن  28الـ ـح ــال ــي حـ ـت ــى 5

كانون االول املقبل على ملعب بلدية
الشياح.
وكـ ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا غ ـ ـيـ ــاب نـ ــائـ ــب رئ ـي ــس

االت ـحــاد ن ــادر بسمة (ال ـص ــورة) عن
الجلسة ،وهــو لــدى ســؤالــه عــن هذا
االمــر فــي برنامج تلفزيوني ،اجــاب
بأنه لم ُي َ
دع «اذ يبدو انهم يوجهون
الدعوة الينا فقط عندما يحتاجون
ال ــى ال ـت ـصــويــت ع ـلــى ام ــر مـ ــا» .ولــم
يخف بسمة أن هناك مشاكل كثيرة
ِ
داخـ ـ ــل ال ـل ـج ـنــة االداري ـ ـ ـ ــة ل ــات ـح ــاد،
واكـ ـثـ ــرهـ ــا ش ـخ ـص ـيــة «واعـ ـت ـ ـقـ ــد ان
غيابنا عــن الجلسة االتـحــاديــة فيه
موقف ايضًا بــأن الكثير مــن االمــور
ليست على ما يرام» ،آسفًا ملا يحصل
في االتحاد ،وخصوصًا على صعيد
سعي كل طرف الى حماية مصالحه
دون النظر او االخــذ بعني االعتبار
املصلحة العامة.

نيشيكوري ّ
يعوض خسارته
األولى بالفوز على برديتش
ّ
عوض الياباني كي نيشيكوري ،املصنف
ثامنًا ،خسارته األولى بتحقيقه الفوز على
التشيكي توماس برديتش السادس 5-7
و 6-3و ،3-6في لندن ،في الجولة الثانية من
منافسات املجموعة األولى لبطولة املاسترز
لالعبني الثمانية األوائل في كرة املضرب.
وكان نيشيكوري قد خسر في مباراته
االولى أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش
املصنف أول  6-1و 6-1في االفتتاح ،فيما
مني برديتش بهزيمته الثانية بعد األولى
أمام السويسري روجيه فيديرر الثالث،
وخرج بالتالي نظريًا من املنافسة على
بطاقتي الدور نصف النهائي.
واحتاج نيشيكوري إلى ساعتني و23
دقيقة لتحقيق الفوز الرابع على برديتش
في  5مباريات جمعت بينهما حتى اآلن،
علمًا بأنها األولى بينهما منذ عام 2012
في دورة طوكيو ،حيث كان الفوز حليف
الياباني ،وهو ثأر وقتها لخسارته الوحيدة
أمام التشيكي في دورة مونتي كارلو
الفرنسية في العام ذاته.
والتقى الالعبان للمرة األولى عام 2009
في دورة بريسباين األوسترالية ،وكان
الفوز من نصيب نيشيكوري على غرار
املباراة الثانية في دورة بازل السويسرية
عام .2011
وتضم املجموعة الثانية البريطاني اندي
موراي الثاني ،والسويسري ستانيالس
فافرينكا الرابع ،واالسبانيني رافايل نادال
الخامس ،ودافيد فيرير السابع.

أصداء عالمية

إجراءات أمنية مشددة في
سانتياغو برنابيو»
سيخضع ملعب «سانتياغو برنابيو» إلج ــراءات
أمنية مشددة خالل استضافته موقعة «كالسيكو»
الــدوري اإلسباني يوم السبت املقبل بني الغريمني
ري ـ ــال م ــدري ــد وب ــرش ـل ــون ــة ،وذل ـ ــك ب ـعــد الـهـجـمــات
اإلرهابية التي طاولت العاصمة الفرنسية باريس
يــوم الجمعة املاضي ،وبينها تفجيرات استهدفت
ملعب «سـتــاد دو فــرانــس» ،ال ــذي كــان يستضيف
وقتها املباراة الدولية الودية بني فرنسا وأملانيا.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـص ـح ـي ـفــة «م ـ ـ ــارك ـ ـ ــا» ،فـ ـ ــإن الـ ـع ــدي ــد مــن
اإلجـتـمــاعــات فــي ه ــذا ال ـشــأن قــد ُع ـقــدت مـنــذ يــوم
اإلثنني وحضرها مسؤولون عن األمن في الناديني.
وس ـت ـبــدأ اإلج ـ ـ ــراءات ح ــول املـلـعــب ف ــي الـلـيـلــة الـتــي
تسبق املـبــاراة ومــن بينها استخدام كــاب للبحث
عــن إمكانية وج ــود متفجرات والتفتيش الدقيق
للمتفرجني.

ّ
«المعمر األولمبي»
رحيل
أفـ ــاد اإلت ـح ــاد ال ــدول ــي ألل ـع ــاب ال ـق ــوى ف ــي موقعه
الرسمي على شبكة «اإلنترنت» أن الصيني جوو
جي املشارك األوملبي األكبر سنًا في العالم ،فارق
الحياة عن عمر  103أعوام.
وك ــان ج ــي ق ــد داف ــع ع ــن ألـ ــوان ال ـصــن ف ــي دورة
األلعاب األوملبية في برلني عام  1936في مسابقة
رمي القرص من دون أن يبلغ الدور النهائي.
وقـ ــال اإلتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ألل ـع ــاب ال ـق ــوى ف ــي ب ـيــان:
«اإلتحاد الدولي حزين جدًا لوفاة السيد غوو».
وولــد غوو في مدينة داليان الساحلية في كانون
الثاني عام  ،1912وقد نجح عام  1936في تحطيم
الرقم القياسي الوطني في رمي القرص مسجال
 41,07م ما جعله يتأهل إلى األلعاب األوملبية في
برلني في العام ذاته.
ي ــذك ــر أن غـ ــوو ح ـمــل ال ـش ـع ـلــة األومل ـب ـي ــة ملـســافــة
قصيرة قبل انـطــاق دورة األل ـعــاب األوملـبـيــة في
الصني عام .2008

