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رياضة

دوري ابطال اوروبا

جولة جديدة من دور المجموعات في
دوري ابطال اوروبــا ً
ابتداء من هذا المساء.
ٌ
جــولــة سـحــب كــل ال ـكــام فيها برشلونة
ب ـعــدمــا س ـحــق ريـ ــال م ــدري ــد  .0-4بطل
الموسم الماضي قــد يكون اقــوى اآلن،
وهــو امــر بــدأت الفرق تفكر في كيفية
ايجاد الترياق الالزم له

مرحلة صفاوية ـ أنصارية
بامتياز مع تقدم راسينغوي
وتألق ساحلي وعالمات
استفهام عهداوية عديدة
وتراجع بقاعي مع ختام
األسبوع الخامس من الدوري
اللبناني لكرة القدم .لكن،
بكل أسف ،وصلت الكأس
ّ
المرة إلى المدرجات وصدر
قرار منع حضور الجمهور
ألسباب أمنية

شربل ّ
كريم

ظهر برشلونة اخيرًا وكأنه يستمد
قوته من ازدياد الضغوط عليه
ّ
التصور ولو للحظة واحدة
بامكانه
ان هــذا الفريق يمكنه «بـهــدلــة» ريــال
مدريد بهذا الشكل ،او لنقل ان يكون
ق ــادرًا عـلــى تـصـ ّـدر «الـلـيـغــا» ،ووضــع
طـمــوحــات كـبـيــرة لـلـبـقــاء عـلــى عــرش
امل ـســاب ـقــة االوروبـ ـي ــة االم .بــرشـلــونــة
ع ــان ــى االمـ ـ ـ ّـريـ ـ ــن واك ـ ـثـ ــر فـ ــي ال ـف ـت ــرة
االخيرة ،من تجميد «الفيفا» لنشاطه
فــي ســوق االنـتـقــاالت ،الــى االصــابــات
ال ـ ـتـ ــي ضـ ــربـ ــت العـ ـبـ ـي ــه واح ـ ـ ـ ـ ـدًا تـلــو
اآلخـ ــر ،فــوصـلــت «امل ــوس ــى» ال ــى ذقــن
إحدى ركائزه االساسية االرجنتيني
خ ــاف ـي ـي ــر م ــاسـ ـكـ ـي ــران ــو ،ال ـ ـ ــذي خ ــرج
مصابًا مــن «إل كالسيكو» فــي حالة
ع ـ ّـده ــا ك ـث ـي ــرون ف ــي لـحـظـتـهــا نقطة
ّ
التحول في املباراة.
نجم
لكن الواقع ان من ال يتأثر بغياب ٍ
بثقل االرجنتيني ليونيل ميسي ،لن
يتأثر ابدًا بغياب ٍّ
اي كان ،وهنا تكمن
ً
قوة «البرسا» فعال.
ـاد» يمكن
ببساطة شعار «اكثر من نـ ٍ
اط ــاق ــه ع ـلــى ال ـف ــري ــق ال ـح ــال ــي ال ــذي
ّ
يدربه لويس إنريكه ،بمعنى ان هذا

عبد القادر سعد

معرفة اختيار العبين يمكنهم االندماج مع اسلوب برشلونة اظهر العبين أمثال سواريز ونيمار وكأنهم يلعبون للفريق منذ زمن (عدنان الحاج علي)

الـفــريــق هــو «اك ـثــر مــن فــريــق» ،اذ انــه
اس ـت ـك ـمــال لـفـلـسـفــة ج ــرى اخـتــراعـهــا
زمن ،ووصلت الى اوج مراحلها
منذ ٍ
مع املدرب التاريخي للنادي جوسيب
غ ــواردي ــوال ،وه ــا هــي تصيب تـطـ ّـورًا

مخيفًا مع املدرب الحالي الذي يمكنه
ال ــوص ــول ب ـهــذه املـجـمــوعــة (م ــن دون
ال ـحــاجــة ال ــى ت ـعــزيــزات ك ـب ـيــرة) ،الــى
مكان بعيد ،وبعيد جدًا.
ٍ
الفلسفة التي نتحدث عنها تختصر

فـ ـ ــي خ ـ ـلـ ــق امل ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة املـ ـتـ ـج ــانـ ـس ــة
املعتمدة على اللعب الجماعي بعيدًا
من الفردية .وتضاف اليها نقطة اهم
وهــي معرفة اختيار العبني يمكنهم
االندماج في هذا النوع من اللعب ،.لذا
رأينا االوروغــويــانــي لويس سواريز
والـبــرازيـلــي نيمار يــؤديــان وكأنهما
ول ــدا فــي «ال مــاس ـيــا» ويــداف ـعــان عن
زمن بعيد ،وهو
الــوان «البرسا» منذ ٍ
االمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ل ــم ُي ـش ـع ــر احـ ــد بـغـيــاب

ميسي .أيمكن ان نتصور ريال مدريد
ً
يلعب مثال من دون هدافه البرتغالي
كريستيانو رونالدو؟
طبعًا ال ،والدليل ان رونالدو غاب عن
مستواه املعهود في «إل كالسيكو»،
ّ
فغاب الريال كله عن الساحة.
ام ــا عــامــل ال ـق ــوة اآلخـ ــر امل ـف ـتــرض ان
ترتعد منه خوفًا اوروبا كلها ،بدءًا من
روما االيطالي ،الذي يواجه برشلونة
ال ـل ـي ـلــة ،ف ـهــو اع ـت ـي ــاد ال ـكــاتــالــون ـيــن

برنامج الجولة الخامسة لدور المجموعات
 الثالثاء:* املجموعة الخامسة:
بــاتــي بــوري ـســوف ال ـب ـيــاروســي  -بــايــر
ليفركوزن االملاني ()19.00
برشلونة االسباني  -روما االيطالي ()21.45
* املجموعة السادسة:
أرسـ ـن ــال االن ـك ـل ـي ــزي  -دي ـن ــام ــو زغ ــرب
الكرواتي ()21.45
ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األمل ــان ــي  -أوملـبـيــاكــوس
اليوناني ()21.45
* املجموعة السابعة:
بـ ــورتـ ــو ال ـب ــرت ـغ ــال ــي  -ديـ ـن ــام ــو كـيـيــف
االوكراني ()21.45

ماكابي تل ابيب االسرائيلي  -تشلسي
االنكليزي ()21.45
* املجموعة الثامنة:
زي ـن ـيــت سـ ــان ب ـط ــرس ـب ــورغ ال ــروس ــي -
فالنسيا االسباني ()19.00
لـيــون الفرنسي  -ال غــانـتــواز البلجيكي
()21.45
 األربعاء:* املجموعة األولى:
ماملو السويدي  -باريس سان جيرمان
الفرنسي ()21.45
شــاخـتــار دونـيـتـســك األوك ــران ــي  -ريــال
مدريد اإلسباني ()21.45

* املجموعة الثانية:
م ــانـ ـشـ ـسـ ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي -
أيندهوفن الهولندي ()21.45
سسكا موسكو الــروســي  -فولسبورغ
األملاني ()21.45
* املجموعة الثالثة:
أتلتيكو مدريد  -غلطة سراي ()21.45
أس ـ ـتـ ــانـ ــا الـ ـك ــازاخـ ـسـ ـت ــان ــي  -ب ـن ـف ـي ـكــا
البرتغالي ()21.45
* املجموعة الرابعة:
يوفنتوس اإليطالي  -مانشستر سيتي
اإلنكليزي ()21.45
ب ــوروسـ ـي ــا م ــون ـش ـغ ــادب ــاخ األملـ ــانـ ــي -
إشبيلية اإلسباني ()21.45

اللعب تحت الـضـغــوط ،ال بــل ظهروا
اخ ـ ـي ـ ـرًا وك ــأنـ ـه ــم ي ـس ـت ـم ــدون قــوت ـهــم
مــن الـضـغــوط تـحــديـدًا ،وه ــم ازدادوا
ق ــوة فــي كــل م ـ ّـرة زادت عليهم ُ.وهــذا
ان ـطــاقــا م ــن ال ـع ـقــوبــات ال ـتــي أنــزلــت
بحقهم ،ثم بالتحديات التي فرضتها
االص ـ ــاب ـ ــات ،والـ ـت ــي رف ـع ــت مـسـتــوى
الع ـبــن ع ــدة مـثــل سـيــرجــي روب ــرت ــو،
ً
ووص ــوال الــى الخبرة املتراكمة التي
اك ـت ـس ـبــوهــا ع ـبــر الـ ـسـ ـن ــوات .لـ ــذا من
خ ــاض ع ـشــرات امل ـبــاريــات الحاسمة
والكبيرة مثل سيرجيو بوسكتس لن
يكون غريبًا ان يظهر وكــأنــه َ
العبان
اثنان على ارض امللعبّ ،
فأدى واجبه
املـطـلــوب وغـطــى خ ــروج ماسكيرانو
مصابًا .اضف ،ان العبًا مثل اندريس
إيـنـيـيـسـتــا ازداد مــوه ـبــة ع ـلــى وقــع
الـضـغــوط الـتــي لــم يعايشها سابقًا،
وتتمثل بارتدائه شارة القيادة التي
حملها في «العصر الذهبي» كارليس
ب ــوي ــول ث ــم ش ــاف ــي ه ــرن ــان ــدي ــز ،وهــي
حاملا انتقلت الى زند «الرسام» ّ
قدمته
قائدًا ال يخاف اي ملعب يلعب عليه.
هي فلسفة بحق ،وهــي التي صنعت
الفارق مع ريال مدريد ،الذي ال يملك
فلسفة كــرويــة بــل خطة «بـيــزنــس» ال
اكثر .وهي طبعًا العنوان الذي ترتعد
مـنــه كــل اوروبـ ــا حــالـيــا ،اذ بـصــراحــة،
وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ن ـت ـي ـجــة مـ ـب ــاراة
الليلة ،لن يوقف «البرسا» في نهاية
املـ ــوسـ ــم س ـ ــوى «ف ـي ـل ـس ــوف وحـ ــش»
مثله.

الفيفا

ُ
«الفيفا» يطلق إجراءات محاكمة بالتر وبالتيني

جوزف بالتر وميشال بالتيني (ميكايل بوهولزر ــ أ ف ب)

ّ
ابتعاد صفاوي وتألق ساحلي بال جمهور
الكرة اللبنانية

فلسفة الفوتبول أغلى من أموال «البيزنس»

أمـسـيــة صــاخـبــة تـلــك ال ـتــي شهدتها
م ــدري ــد ف ــي «إل كــاسـ ٌيـكــو دي لــوس
كــاس ـي ـكــوس» .مــوق ـعــة تــركــت كــامــا
ك ـث ـي ـرًا ع ــن ال ــدق ــائ ــق ال ـ ـ  90ال ـكــارث ـيــة
ال ـ ـتـ ــي ع ــاشـ ـه ــا ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد ع ـلــى
مـلـعـبــه «ســانـتـيــاغــو بــرنــاب ـيــو» ام ــام
عـ ّ
ـدوه االزل ــي برشلونة ،لكن الـســؤال
ّ
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ل ـ ـيـ ــس ع ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاب ت ـ ـفـ ــوق
الـفــريــق الـكــاتــالــونــي فــي هــذه املـبــاراة
بــال ـت ـحــديــد ،ب ــل ع ــن س ـ ّـر ال ـق ــوة الـتــي
ج ـع ـلــت «الـ ـب ــرس ــا» وح ـش ــا ال يــرحــم،
وهــو امــر قــد ينسحب على مبارياته
في مسابقة دوري ابطال اوروبا ،التي
لن يكون بعيدًا عن متناوله االحتفاظ
بـهــا إذا واصـ ــل الـنـســج عـلــى امل ـنــوال
عينه.
الــواقــع ان من عــرف ظــروف برشلونة
منذ فــوزه في دوري االبـطــال ،لم يكن
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س ـي ـت ـعـ ّـن ع ـل ــى ال ـس ــوي ـس ــري ج ــوزف
ب ـ ــات ـ ــر ،رئ ـ ـي ـ ــس االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي
امل ـس ـت ـق ـيــل م ــن م ـن ـص ـبــه ،وال ـفــرن ـســي
م ـي ـش ــال ب ــات ـي ـن ــي ،رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
األوروبـ ــي للعبة ،انـتـظــار ق ــرار جديد
م ــن غ ــرف ــة ال ـح ـكــم ف ــي لـجـنــة األخ ــاق
امل ـس ـت ـق ـل ــة ال ـ ـتـ ــي أعـ ـلـ ـن ــت أم ـ ـ ــس ب ــدء
إجــراءات محاكمة الرجلني املوقوفني
 90يومًا عن أي نشاط ريــاضــي ،على
أن تصدر الحكم بشأنهما في كانون
األول املقبل.
ُ
وجاء في بيان لغرفة الحكم« :فتحت
إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات م ـح ــاك ـم ــة جـ ـ ـ ــوزف ب ــات ــر
ومـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال ب ــاتـ ـيـ ـن ــي ع ـ ـلـ ــى أس ـ ــاس
ال ـع ـنــاصــر ال ـتــي نـقـلـتـهــا إل ـي ـهــا غــرفــة
التحقيق».

وأضــاف البيان« :تتوقع غرفة الحكم
أن تـصــدر حكمها ضــد االثـنــن خالل
شهر كانون األول».
ويستطيع مـحــامــو بــاتــر وبالتيني
«تقديم دفوعهم ،خصوصًا أي دليل
ل ــه ع ــاق ــة ب ـت ـقــريــر غ ــرف ــة ال ـت ـح ـق ـيــق،
وأيضًا طلب االستماع إلى موكليهم».
وحـ ـس ــب م ـ ـصـ ــادر مـ ـق ـ ّـرب ــة مـ ــن لـجـنــة
ّ
األخـ ــاق ،يــواجــه ك ــل مــن السويسري
والفرنسي عقوبة اإليـقــاف مــن  5إلى
سنوات.
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ّ
وب ـ ـغ ـ ــض الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ــذي
سيصدر بحقه ،ينتظر بالتيني قرارًا
سريعًا ،ألنه ال يزال رسميًا في السباق
إلــى رئــاســة «الفيفا» فــي االنتخابات
الـتــي سـتـجــري فــي  26شـبــاط املقبل،

فيما لــن يـكــون ال ـقــرار بنفس التأثير
على بالتر.
على صعيد آخر ،كشف بالتر أنه كان
ُقــري ـبــا م ــن أن ي ـف ــارق ال ـح ـيــاة عـنــدمــا
أدخ ــل إلــى املستشفى قبل أسبوعني،
مدافعًا في الوقت ذاته عن بالتيني.
وكان بالتر ّ
تعرض لوعكة صحية قبل
أس ـبــوعــن بـسـبــب ال ـض ـغــط الـنـفـســي،
ووضع تحت املراقبة الطبية.
وقـ ـ ـ ــال بـ ــاتـ ــر إلذاعـ ـ ـ ـ ــة «آر ت ـ ــي أس»
الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة« :كـ ـن ــت فـ ــي مـ ـك ــان مــا
بــن املــائ ـكــة ال ـتــي تـغـنــي والـشـيـطــان
الــذي كان ّ
يهم بإضرام النار ،لكن في
النهاية املالئكة هي التي أنشدت».
وأضــاف« :أشعر باألسف ألنني لم أقل
لنفسي بــاتــر لـقــد بلغت الـقـمــة وقمت

ببعض األمور الجيدة وال يمكنك القيام
بأكثر من هذا ،ويجب أن تتوقف».
وب ـس ــؤال ــه ع ـمــا إذا كـ ــان ش ـعــر بـقــرب
وفــاتــهّ ،
رد بــاتــر بــالـقــول« :نـعــم ،كنت
شديدًا».
قريبًا ...كان الضغط ّ
وستذاع املقابلة ،التي ُبثت على أجزاء
فــي وســائــل اإلعـ ــام فــي وق ــت متأخر
يوم األحد ،كاملة األربعاء.
من جهة أخرى ،قال بالتر للمحطة إن
بالتيني «رجل أمني».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :إذا مـ ـ ــا عـ ـ ـ ــاد (لـ ـسـ ـب ــاق
االنتخابات) فسيتم انتخابه .وإذا ما
عاد فإنني سأعود أيضًا».
وتــابــع« :لــم يتم إجــراء أي شــيء تحت
الطاولة .وحتى قواعد الفيفا تسمح
بإبرام عقود كتابة وشفهية».

عادت عقارب الساعة الى العام 2005
م ــع ع ـ ــودة ق ـ ــرار م ـنــع ال ـج ـم ـهــور من
حضور مباريات ال ــدوري اللبناني،
ب ـقــرار مــن ال ـقــوى األم ـن ـيــة ن ـظ ـرًا إلــى
الظروف الراهنة .فانسحب الصمت
م ـ ــن مـ ـ ـب ـ ــاراة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة ال ـ ـ ــى ج ـم ـيــع
امل ـب ــاري ــات ،بــاسـتـثـنــاء مـلـعــب النبي
شيت الــذي خــرق الحظر واستقبلت
مدرجاته الجمهور.
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد األرق ـ ـ ـ ـ ــام واملـ ـج ــري ــات
ع ـلــى أرض امل ـل ـعــب ،اب ـت ـعــد الـصـفــاء
ف ــي ص ـ ــدارة الـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي بعد
ف ــوزه املستحق على مضيفه النبي
شـيــت  0 - 1ف ــي األس ـب ــوع الـخــامــس
مـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــدوري .وأث ـ ـبـ ــت الـ ـصـ ـف ــاء أن ــه
أفضل الفرق فنيًا بعناصر لبنانية
تجمع بــن «الـفـنــان» كمحمد حيدر
و»القناص» كعالء البابا الذي ّ
سجل
هــدف امل ـبــاراة بعد مجهود رائــع من
األول .كذلك هناك «املقاتل» ،كمعظم
العبي الفريق ،وتحديدًا أحمد جلول
ونور منصور وعلي السعدي وحسن
هزيمة وحارس يزداد ثقة يومًا بعد
آخــر ،وهــو مـهــدي خليل الــذي ّ
يثبت
أقدامه أكثر في منتخب لبنان.
فــوز الصفاء لم يكن صدفة ،بل جاء
نـتـيـجــة أداء وس ـي ـطــرة وق ـ ــدرة على
إفـ ـس ــاد خ ـط ــة أصـ ـح ــاب األرض فــي
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الترتيب العام بعد األسبوع الخامس
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 4ـ النبي شيت
 - 5العهد
 6ـ الراسينغ
 7ـ اإلجتماعي
 8ـ النجمة
 9ـ طرابلس
 10ـ الحكمة
 11ـ السالم زغرتا
 12ـ الشباب الغازية

لعب
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

فاز تعادل
4
3
3
3
3
3
2
1
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
2
3
4
2
1
1

خسر

نقاطه

1
1
2
2
2
1
1
1
3
4
4

13
10
10
9
9
9
8
6
4
2
1
1

ج ـ ـ ّـر امل ـت ـص ــدر ال ـ ــى الـ ـتـ ـع ــادل .فــدفــع
ال ـب ـقــاع ـيــون ث ـمــن ت ــواض ــع مـسـتــوى
ال ـ ـسـ ــوري خ ــال ــد الـ ـص ــال ــح ،وض ـعــف
ح ـي ـلــة ع ـل ــي ب ـ ــزي وأحـ ـم ــد ح ـج ــازي
ونصار نصار وغيرهم من «مخالب»
ال ـن ـبــي ش ـيــت جـ ــراء ال ـ ــروح الـقـتــالـيــة
والتنظيم العالي لدى فريق الصفاء
ببصمات املــدرب القدير إميل رستم
الـ ــذي ع ــرف ك ـيــف ي ـع ــود م ــن الـبـقــاع
فائزًا.
ّ
ال ـ ـتـ ــألـ ــق ال ـ ـص ـ ـفـ ــاوي رافـ ـ ـق ـ ــه إنـ ـج ــاز
س ــاحـ ـل ــي غـ ـي ــر مـ ـف ــاج ــئ وم ـس ـت ـحــق
ب ــام ـت ـي ــاز ب ـع ــد ف ـ ــوز «األزرق» عـلــى
العهد  1 - 2على ملعب صيدا البلدي،
إذ إن أبـ ـن ــاء «حـ ـ ــارة ح ــري ــك» قـلـبــوا
الطاولة على بطل لبنان وأحــرجــوه
بعدما أجبروه على الظهور بصورة
ّ
فتحول التقدم العهداوي
متواضعة،
بهدف السنغالي مامادو درامــي في
الدقيقة  22الى خسارة مؤملة بهدفني
سريعني فــي ظــرف ثــاث دقــائــق (45
و )3+45ع ـبــر وس ـي ــم ع ـبــد الـ ـه ــادي،
والغاني دوغــاس نكروما مــن ركلة
ح ــرة أخ ـطــأ ال ـح ــارس مـحـمــد حـمــود
ف ــي ص ـ ّـده ــا .ل ـكــن ح ـم ــود ال يتحمل
مسؤولية الخسارة ،رغم مسؤوليته
بشكل عــام كان
عــن ال ـهــدف ،فالعهد
ٍ
م ـ ـه ـ ــزوزًا ،وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي ال ـش ــوط
الثاني حيث فشل العبوه في تخطي
ص ــدم ــة الـ ـخ ــروج م ــن الـ ـش ــوط األول
خاسرين.
لـكــن ك ــرة ال ـقــدم تعطي مــن يعطيها،
وه ـ ــذا م ــا ح ـصــل م ــع الع ـب ــي املـ ــدرب
موسى حجيج الذي نجح في التفوق

ُمنع الجمهور من حضور مباريات
الدوري بقرار من القوى األمنية
ع ـلــى مـ ــدرب ال ـع ـهــد م ـح ـمــود حـمــود
وق ـ ـ ــاد ف ــري ـق ــه ن ـح ــو ال ـ ـفـ ــوز م ـع ـت ـم ـدًا
على مجموعة عناصر أرادت الفوز
بـعـكــس خـصــومـهــم؛ وف ــي طليعتهم
ال ـح ــارس عـلــي ح ــال وال ـقــائــد زهير
عبدالله وعـبــاس عاصي ودوغــاس
والنيجيري دانيال أودافني وغيرهم
من الالعبني.
ق ـب ــل الـ ـف ــوز ال ـس ــاح ـل ــي ،كـ ــان مـلـعـبــا

كرة الصاالت

أصداء عالمية

منتخب الفوتسال بال هزيمة للمباراة السابعة تواليًا

جـ ـ ـ ـ ّـدد م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ل ـ ـكـ ــرة الـ ـق ــدم
للصاالت ّ
تفوقه على مضيفه األردني
بتغلبه عليه ( 3-4الشوط األول ،)2-2
في ثانية مباراتيهما الوديتني ،التي
أق ـي ـمــت ف ــي ق ــاع ــة «ق ـص ــر ال ــري ــاض ــة»
فــي الـعــاصـمــة األردن ـي ــة ع ـمــان ،ضمن
استعداداتهما لنهائيات كــأس آسيا
 2016الـتــي تستضيفها أوزبكستان
في شباط املقبل.
وه ــذا هــو الـفــوز الثالث على التوالي
للبنان على األردن في ظرف شهرين،
بعد األول مطلع الشهر املاضي ،2-5
في تصفيات كأس آسيا في ماليزيا،
والثاني أمس في عمان بنتيجة .3-5
وتـ ـك ــرر س ـي ـن ــاري ــو م ـ ـبـ ــاراة أمـ ــس بــن
املنتخبني ،إذ ت ـقـ ّـدم لـبـنــان بــاك ـرًا بعد
تسديدة مــن حسن زيـتــون ارت ــدت الى
ك ــام ــل ال ـي ــاس الـ ــذي تــابـعـهــا مـبــاشــرة
الـ ــى ال ـش ـب ــاك ( .)6ب ـع ــده ــا جـ ــاء الـ ـ ّ
ـرد
األردنـ ــي ســريـعــا ،حـيــث سـجــل يوسف
الـ ـع ــواض ــات ب ـك ــرة ق ــوي ــة ( )8ومـعـتــز
ّ
ليتقدم
أبو شكر إثر ركلة ركنية ()10
صاحب الضيافة  .1-2إال أن أحمد خير
ثوان بتسديدة
الدين عادل للبنان بعد
ٍ
قوية من خارج منطقة الجزاء الى يمني
الحارس األردني أنس العمصي.

ط ــرابـ ـل ــس وبـ ـ ـ ــرج ح ـ ـمـ ــود ي ـش ـه ــدان
انـتـصــاريــن :األول لالجتماعي على
الشباب الغازية  0 - 1فزاد من جراح
ضيفه الذي يقبع في أسفل الترتيب.
وسـ ـ ّـجـ ــل ه ـ ــدف الـ ـلـ ـق ــاء الـ ـغ ــان ــي آدم
ماساالشي في الدقيقة .71
فــي الــوقــت عينه ،كــان ممثل الشمال
ال ـثــانــي طــراب ـلــس ال ــري ــاض ــي يسقط
عـ ـ ـل ـ ــى م ـ ـل ـ ـعـ ــب بـ ـ ـ ـ ــرج ح ـ ـ ـمـ ـ ــود أم ـ ـ ــام
الراسينغ  1 - 0لتزداد صعوبة وضع
طعم
الطرابلسيني الذين لم يتذوقوا ّ
ال ـف ــوز ف ــي خـمــس م ـبــاريــات وتـلــقــوا
خسارتهم األول ــى هــذا املــوســم .هذه
ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة جـ ـ ـ ــاءت عـ ـل ــى ي ـ ــد ف ــري ــق
ع ــرف ك ـيــف يـخـطــف ن ـق ــاط املـ ـب ــاراة،
رغــم تعادل الكفتني فنيًا ،لكن بقيت
مـشـكـلــة ال ــراس ـي ـن ــغ ف ــي خ ــط دفــاعــه
ال ـ ـ ـ ــذي ظـ ـه ــر م ـ ـ ـهـ ـ ــزوزًا ف ـ ــي الـ ـش ــوط
األول .وسـ ّـجــل الــرومــانــي دراغيتش
أوكـتــافــن هــدف امل ـبــاراة الوحيد في
الدقيقة  78بعد تـمــريــرة مــن عدنان
ملحم.
في الدرجة الثانية ،واصل التضامن
ص ـ ـ ــور نـ ـت ــائـ ـج ــه املـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــازة م ـح ـق ـقــا
ال ـعــامــة ال ـكــام ـلــة ف ــي س ـتــة أســابـيــع
بعد فوزه األحد على مضيفه اإلخاء
األهلي عاليه  1 - 2ليبتعد في صدارة
الترتيب برصيد  18نقطة.
أم ـ ــا اإلخـ ـ ـ ــاء ف ـي ـح ـتــل املـ ــركـ ــز ال ـث ــال ــث
ب ــرصـ ـي ــد  12نـ ـقـ ـط ــة خـ ـل ــف األهـ ـل ــي
النبطية الوصيف برصيد  15نقطة
بعد فوزه على الهالل حارة الناعمة 1
  .0وفاز الرياضة واألدب على األهليصيدا  ،0 - 1واملـبــرة على هومنتمن
 ،2 - 3وتعادل األمل معركة والشبيبة
املـ ـ ــزرعـ ـ ــة  ،2 - 2واإلص ـ ـ ـ ـ ــاح الـ ـب ــرج
الشمالي مع العمال طرابلس .1 - 1
مــن جـهــة أخ ــرى ،انتخبت الجمعية
ال ـع ـمــوم ـيــة لـ ـن ــادي األن ـ ـصـ ــار لـجـنــة
إداري ـ ـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة ب ــرئ ــاس ــة ال ــرئ ـي ــس
ال ـحــالــي نـبـيــل ب ــدر وع ـضــويــة نبيل
سـ ـن ــو ن ــائـ ـب ــا لـ ـل ــرئـ ـي ــس ،اس ـم ــاع ـي ــل
مـحـمــود أمـيـنــا لـلـســر ،شـفـيــق طاهر
أمـ ـيـ ـن ــا ل ـ ـل ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ،أح ـ ـمـ ــد الون ـ ــد
مـحــاسـبــا ،نــورالــديــن ال ـكــوش ،أحمد
دنــش ،عباس حسن ،قاسم الـجــراح،
أيمن الشامي وهيثم دوغــان أعضاء
مستشارين.

تشكيلة منتخب لبنان التي خاضت المباراة الثانية أمام األردن

ّ
التفوق التكتيكي
ومــرة جديدة ،ظهر
ّ
لـ ـلـ ـبـ ـن ــان ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـحـ ــكـ ــم بـ ـمـ ـج ــري ــات
الشوط الثاني ،في ظل إشــراك املدرب
اإلسباني باكو أراوجو جميع العبيه،
ح ـيــث م ـنــح ال ـف ــرص ــة ل ـل ـح ــارس غــدي
أبــي عقل للعب أســاسـيــا ،إضــافــة الى
الثالثي محمد أبو زيد وعلي ضاهر
ومـصـطـفــى رح ـ ّـي ــم ال ــذي ــن ك ــان ــوا على
ق ــدر ال ـتــوق ـعــات ،وخ ـصــوصــا األخ ـيــر
ال ـ ــذي ق ـ ـ ّـدم ف ــواص ــل م ـه ــاري ــة م ـم ـيــزة،

مؤكدًا حـضــوره ،وهــو الــوافــد الجديد
الى التشكيلة اللبنانية.
إال أن ال ــاع ــب ال ـح ــاس ــم م ـج ــددًا كــان
ع ـلــي ط ـن ـيــش «سـ ـيـ ـس ــي» ،ال ـ ــذي بـعــد
إه ـ ـ ـ ــداره ركـ ـل ــة جـ ـ ــزاء م ــن م ـس ــاف ــة 10
أمتار في الثواني األخيرة من الشوط
األول ،س ـج ــل ه ــدف ــن ف ــي دق ـي ـق ـتــن،
األول ب ـت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة ب ـع ــد رك ـن ـيــة
( ،)24والـ ـث ــان ــي إث ـ ــر ه ـج ـم ــة م ــرت ــدة
ت ـب ــادل ع ـلــى أث ــره ــا ال ـك ــرة م ــع محمد

وأنهاها في الشباك بسهولة
قبيسي ّ
( ،)26ليوقع على خامس أهــدافــه في
مباراتني أمام األردن.
ّ
وقـ ـ ــلـ ـ ــص أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــران الـ ـ ـف ـ ــارق
لــأردنـيــن بـكــرة ســددهــا مـنـفــردًا الــى
يسار الحارس أبي عقل ،الذي ّ
تعرض
إلصابة في وجهه إثر كرة مشتركة مع
أحمد العشران ،ترك على أثرها امللعب
ّ
قبل دقيقتني على النهاية ،حيث حل
ً
بدال منه حسني همداني.
ّ
ً
أراوج ـ ـ ـ ــو ع ــل ــق ع ـل ــى املـ ـ ـب ـ ــاراة ق ــائ ــا:
«كــانــت تجربة جيدة بالنسبة إلينا،
حـ ـي ــث ك ـ ـ ــان ال ـ ـه ـ ــدف مـ ـن ــح الـ ـف ــرص ــة
لجميع الــاعـبــن ،وخـصــوصــا الــذيــن
يـحـتــاجــون ال ــى الـلـعــب أكـثــر مــن أجــل
اكتساب الـخـبــرة» .وتــابــع« :كــان املهم
معرفتنا التحكم بمجريات امل ـبــاراة،
وتسييرها بحسب النمط الذي نريد،
وهو أمر مهم سيساعدنا كثيرًا أمام
منتخبات أقــوى ،لكن علينا مواصلة
العمل بعد عــودتـنــا الــى بـيــروت لكي
ن ـظ ـه ــر ب ــأف ـض ــل ص ـ ـ ــورة م ـم ـك ـنــة فــي
االسـتـحـقــاقــات املـقـبـلــة ،وذل ــك بعدما
س ـ ــرن ـ ــا بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ت ـ ـصـ ــاعـ ــدي م ـنــذ
التصفيات املــاضـيــة ،حيث لــم نخسر
حتى اآلن في  7مباريات متتالية».

الودروب يرفض تدريب بالده
رف ــض النج ــم الدنمارك ــي الس ــابق ميكاي ــل
الودروب خالف ــة مورت ــن أولس ــن ال ــذي
اس ــتقال م ــن منصب ــه مدرب ــا ملنتخ ــب ب ــاده
الدنم ــارك ،بعدم ــا ش ــغله  15عام ــا ،غ ــداة
فش ــله ف ــي التأه ــل ال ــى نهائي ــات كأس أوروبا
 2016ف ــي فرنس ــا .وص ــرح املدي ــر االداري
ف ــي االتح ــاد الدنمارك ــي كالوس بريت ــون
 ماي ــر« :الودروب وض ــع ح ـ ّـدًا للمحادث ــاتألن ــه ال يعتق ــد ب ــأن منص ــب م ــدرب املنتخ ــب
مناس ــب ل ــه ف ــي الوق ــت الراه ــن .لدي ــه أس ــبابه
الش ــخصية».

راموس ومارسيلو لن يلعبا غدًا
س ــيغيب مدافع ــا ري ــال مدري ــد االس ــباني
س ــيرجيو رام ــوس والبرازيل ــي مارس ــيلو ع ــن
مب ــاراة فريقهم ــا ض ــد ش ــاختار دونيتس ــك
األوكران ــي ،غـ ـدًا ،ف ــي الجول ــة الخامس ــة م ــن
منافس ــات املجموعة األولى ضمن دوري أبطال
أوروب ــا .وخض ــع مارس ــيلو الي ــوم لفح ــوص
كش ــفت إصابته ف ــي عضالت الحالب األيس ــر،
بينم ــا يعان ــي رام ــوس إصابة في كتف ــه اليمنى
من ــذ مطل ــع الش ــهر الحال ــي.

