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رياضة
يوروبا ليغ

ّ
يونايتد يعبر بشق األنفس الى نصف نهائي «يوروبا ليغ»
مـ ـش ــوار ص ـعــب ي ــواص ـل ــه مــانـشـسـتــر
يــونــاي ـتــد ف ــي "ي ــوروب ــا ل ـي ــغ" ،بـعــدمــا
تأهل بشق األنفس الــى الــدور نصف
النهائي مــن البطولة ،إثــر فــوزه على
ضيفه أندرلخت البلجيكي  1-2بعد
التمديد ( 1-1ذهابًا).
لــم يـبـ ُـد أنــدرل ـخــت خــائـفــا مــن تسلح
"ال ـش ـيــاطــن ال ـح ـمــر" بملعبهم "أول ــد
ترافورد" وباملعنويات املرتفعة التي
اكـتـسـبــوهــا م ــن ال ـف ــوز عـلــى تشلسي
املـتـصــدر  0-2فــي ال ــدوري اإلنكليزي
املـمـتــاز األح ــد املــاضــي .عـلــى العكس
ت ـمــامــا ،كــانــت املـ ـب ــاراة نــديــة وانـتـظــر
امل ــدرب البرتغالي جــوزيــه مورينيو،
كما الجماهير ،اللحظات األخيرة من
املباراة لضمان فوزهم وتأهلهم.
في املباراة ،افتتح يونايتد التسجيل
ف ــي الــدقـيـقــة ال ـعــاشــرة عـنــدمــا أرس ــل
مـ ـ ـ ــاركـ ـ ـ ــوس راشـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــورد الـ ـ ـك ـ ــرة الـ ــى
األرم ـي ـنــي هـنــريــك مـخـيـتــاريــان الــذي
ســددهــا قــويــة فــي ال ـش ـبــاك .ثــم تلقى
يـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد صـ ـفـ ـع ــة ق ـ ــوي ـ ــة ب ـ ـخـ ــروج
مدافعه األرجنتيني ماركوس روخو
ل ــإص ــاب ــة ،ودخـ ــل م ـكــانــه الـهــولـنــدي
دالي بليند .وأدرك أندرلخت التعادل
ع ـبــر الع ـبــه ال ـج ــزائ ــري س ـف ـيــان هني
ال ـ ـ ــذي اس ـت ـغ ــل درب ـ ـكـ ــة أم ـ ـ ــام امل ــرم ــى
بعدما سدد زميله يــوري تيليمانس

كرة ارتدت من العارضة ،ليتابعها في
الشباك.
زاد يونايتد من ضغطه ،وأهدر عددًا
من الفرص في الشوط الثاني ،قبل أن
يخرج األخـيــر مــن امللعب مــع صفارة

ن ـه ــاي ــة ال ـ ـشـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ل ـت ـعـ ّـرضــه
لإلصابة إثــر سقوط خاطئ ،ويدخل
مكانه الفرنسي أنطوني مارسيال.
لم يتغير شــيء في الشوط اإلضافي
األول ،لـكــن ه ــدف ال ـتــأهــل لـيــونــايـتــد

راشفورد يحتفل مع مارسيال بهدف التأهل (أ ف ب)

جاء في الشوط اإلضافي الثاني عبر
راشفورد الذي استقبل كرة رأسية من
البلجيكي م ــروان فياليني وتخلص
م ــن مــداف ـعــن بـطــريـقــة فـنـيــة ،قـبــل أن
يسدد داخل املرمى في الدقيقة .117
ك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،ب ـ ـلـ ــغ أي ـ ـ ــاك ـ ـ ــس أم ـ ـس ـ ـت ـ ــردام
الـهــولـنــدي ال ــدور ذات ــه رغ ــم خسارته
أمام شالكه األملاني  3-2بعد التمديد.
وكان أياكس قد فاز  0-2ذهابًا.
وسجل لشالكه ليون غوريتسكا ()53
والـنـمـســوي غـيــدو بــورغـشـتــالــر ()56
واالي ـطــالــي دان ـي ــال كــال ـيــوري (،)101
وألياكس نيك فييرغيفر ( )111وأمني
يونس (.)120
ب ــدوره ،تــأهــل سلتا فيغو االسباني
بتعادله مع مضيفه غنك البلجيكي
 ،1-1ب ـع ــد فـ ـ ــوزه  1-3ذهـ ــابـ ــا .سـجــل
لألول الدنماركي بيون سيستو (،)63
وللثاني لياندرو توسار (.)67
أخ ـي ـرًا ،تــأهــل لـيــون الـفــرنـســي بـفــوزه
ع ـل ــى م ـض ـي ـفــه ب ـش ـي ـك ـطــاش ال ـتــركــي
 6-7ب ـ ـ ــرك ـ ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــرج ـ ـي ـ ــح بـ ـع ــدم ــا
انـتـهــى الــوق ـتــان االص ـلــي واالضــافــي
بنتيجة  2-1لـصــالــح األخ ـي ــر .سجل
لـبـشـيـكـطــاش ال ـب ــرازي ـل ــي أن ــدرس ــون
تاليسكا ( 27و ،)58ولليون ألكسندر
الكازيت ( .)34وكانت مباراة الذهاب
قد فاز بها ليون .1-2

الكرة اللبنانية

يوم الحسم في الدوري فنيًا ...وإداريًا؟
عبد القادر سعد
هو يوم الحسم على أكثر من صعيد
ف ــي ال ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم.
ّ
مــن املــؤكــد أنــه يــوم الحسم بالنسبة
إلـ ـ ــى تـ ـح ــدي ــد ه ــوي ــة الـ ـف ــري ــق الـ ــذي
س ـي ــراف ــق االج ـت ـم ــاع ــي الـ ــى ال ــدرج ــة
الثانية .ومــن املحتمل أن يكون يوم
ال ـح ـســم بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ح ــل مشكلة
مـ ـب ــاراة ال ـن ـج ـمــة وال ـع ـه ــد ال ـت ــي كــان
مــن املفترض أن تلعب فــي األسـبــوع
الـ ــواحـ ــد وال ـع ـش ــري ــن املـ ــاضـ ــي ،ول ــم
يحضر النجمة اليها.
اليوم سيلتقي فريق شباب الساحل
وض ـي ـفــه اإلخـ ـ ــاء األهـ ـل ــي عــال ـيــه في
افتتاح األسـبــوع الثاني والعشرين
األخ ـي ــر م ــن عـمــر الـ ـ ــدوري .سيلتقي
ال ـف ــري ـق ــان ع ـل ــى م ـل ـعــب ال ـع ـه ــد عـنــد
الـســاعــة  16.30فــي م ـبــاراة مصيرية
ّ
لـ ـلـ ـط ــرف ــن .ف ـ ــاإلخ ـ ــاء يـ ـحـ ـت ــل امل ــرك ــز
التاسع برصيد  26نقطة والساحل
يقبع خلفه ب ـفــارق نقطة فــي املــركــز
الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــر ،أم ـ ـ ـ ــام طـ ــراب ـ ـلـ ــس بـ ـف ــارق
امل ــواج ـه ــات .إذًا يـحـتــاج اإلخـ ــاء الــى
التعادل كي يضمن بقاءه في الدرجة
األول ـ ــى ،ف ــي ح ــن ال يـمـلــك الـســاحــل
خـيــارًا ســوى الـفــوز .هــذا السيناريو
يفرض نفسه انطالقًا من أن طرابلس
ال ـ ــذي ي ـح ـتــل امل ــرك ــز الـ ـح ــادي عـشــر،
والـ ــذي يـهـبــط صــاحـبــه ال ــى الــدرجــة
ال ـثــان ـيــة ،س ـيــواجــه االج ـت ـمــاعــي في
التوقيت عينه على ملعب طرابلس.
ومـ ــن املـ ـع ــروف أن االج ـت ـمــاعــي فقد
الحافز وتمارينه لم تعد جدية بعد
ّ
ت ــأك ــد هـبــوطــه وف ــي رص ـي ــده ثماني
ن ـقــاط ،وبــالـتــالــي ف ــإن كـفــة طــرابـلــس
أرجـ ـ ـ ــح ب ـك ـث ـي ــر ك ـ ــي ي ـح ـص ــد ن ـق ــاط
امل ـ ـبـ ــاراة ،م ــا ي ـج ـعــل ب ـطــاقــة ال ـن ـجــاة
ّ
معلقة بني اإلخاء والساحل.
حسم آخر قد يحصل اليوم في حال
اجتمعت اللجنة التنفيذية واتخذت
ّ
ق ـ ــرارًا ف ــي م ــا يـتـعــلــق بـلـقــاء النجمة
والعهد .فاليوم هو األخير قبل عطلة
نهاية األس ـبــوع ،وبــالـتــالــي الفرصة
األخـ ـ ّي ــرة لــات ـحــاد ك ــي يـتـخــذ ق ــراره
ويجنب الــدوري أزمــة كبيرة في ظل
تهديد األنـصــار بعدم خــوض لقائه
مع العهد في حال لم يتخذ االتحاد
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أصداء عالمية

النيابة اإلسبانية ّ
تصر
على عقوبة ميسي

طالبت النيابة اإلسبانية املحكمة العليا بتأكيد
عقوبة السجن ملدة  21شهرًا املوقعة على النجم
األرجنتيني ليونيل ميسي ووالده خورخي من
قبل محكمة برشلونة ،وذلك في الطلب الذي قدمته
ألعضاء هيئة املحكمة أمس قبل مراجعة الطعن
املقدم من املدانني أمام هذه الجهة القضائية.
ودرست املحكمة العليا في جلسة مغلقة الطعن
الذي قدمه العب برشلونة ووالده ضد عقوبة
السجن بتهمة التهرب من دفع مبلغ قدره 4.1
ماليني يورو للضرائب.
ّ
ويتعي على املحكمة أن تقرر تأكيد أو رفض قرار
العقوبة ضد ميسي ووالده.

لعبة إسرائيلية قذرة

أفاد مسؤول إسرائيلي أمس بأن عشرات من
سفراء إسرائيل سيحاولون إقناع ممثلي االتحاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدم وقف ستة أندية
في املستوطنات تلعب بدعم وإدارة من االتحاد
اإلسرائيلي للعبة في األراضي املحتلة ،كما يطالب
الفلسطينيون .وقال املسؤول الذي طلب عدم
الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»« :تلقى
عشرات السفراء اإلسرائيليني تعليمات بالدخول
في حوار مع ممثلي الفيفا في البالد التي يعملون
فيها إلفشال محاولة الفلسطينيني غير املقبولة
لتسييس الرياضة».

سيطرة لندنية
على التشكيلة المثالية

سيطر تشلسي وتوتنهام على التشكيلة املثالية
للموسم الحالي للدوري اإلنكليزي املمتاز في
اختيارات رابطة الالعبني املحترفني بوجود ثمانية
العبني من الفريقني من أصل  11العبًا.
واختير من تشلسي كل من غاري كاهيل
والبلجيكي إيدين هازار والبرازيلي ديفيد لويز
والفرنسي نغولو كانتي ،ومن توتنهام ديلي آلي
وداني روز وهاري كاين وكايل ووكر.
أما البقية فهم :اإلسباني ديفيد دي خيا حارس
مانشستر يونايتد ،والبلجيكي روميلو لوكاكو
مهاجم إفرتون ،والسنغالي ساديو ماني جناح
ليفربول.

السلة اللبنانية

فوز لبنان آسيويًا
واللويزة محليًا

تعادل اإلخاء وشباب الساحل سلبًا في مرحلة الذهاب (أرشيف)

قــرارًا في لقاء النجمة والعهد مهما
ك ـ ــان نـ ــوعـ ــه .ف ــامل ـه ــم ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
األنـصــاريــن أن يكون هناك قــرار ما
حفاظًا على القانون الذي ينص على
عدم جواز إقامة مباريات مرحلة ما
دون انتهاء أو بـ ّـت جميع املباريات
السابقة.
وعليه ،فإن الوقت ما زال متاحًا أمام
الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لـلّـقـيــام بــدورهــا
وات ـخــاذ ق ــرار مــا تجنبًا للمزيد من
ّ
التأزم وتفاقم املشكلة.
اللجنة ستكون أمــام ثالثة خيارات
ال ـي ــوم ف ــي ح ــال اج ـت ـم ـعــت ،وه ــو ما
يتمناه كثيرون؛ فإما أن تقرر إعادة
املباراة ،وهذا من سابع املستحيالت
ل ـعــدم وج ــود أي م ـسـ ّـوغ قــانــونــي أو
منطقي لهذا الـقــرار ،أو تنفيذ املــادة
 7/1وت ـخ ـس ـيــر ال ـن ـج ـمــة م ــع شـطــب
س ــت ن ـق ــاط م ــن رصـ ـي ــده ،أو تنفيذ
املادة  18/1والتي تنص على إسقاط
الـنـجـمــة ال ــى ال ــدرج ــة الـثــانـيــة كــونــه
ّ
تغيب عن مباراة من إحدى مباريات
األسابيع األربعة األخيرة كما تنص
املادة.

املنطق والـعـقــل يـقــول بتنفيذ املــادة
 7/1ألك ـ ـثـ ــر مـ ــن س ـ ـبـ ــب ،أهـ ـمـ ـه ــا أن
املادة الثانية لها أسبابها والدوافع
الـ ـك ــامـ ـن ــة وراء وضـ ـعـ ـه ــا م ـ ــن ق ـبــل
امل ـشـ ّـرع ،وهــي تـشــدد على األسابيع

منطقيًا ،ستكون
بطاقة النجاة
محصورة بين اإلخاء
وشباب الساحل
األرب ـعــة األخ ـيــرة بـهــدف منع أي من
ال ـفــرق مــن ع ــدم امل ـشــاركــة ،إم ــا لعدم
إفـســاد املنافسة أو لـعــدم إف ــادة فرق
وإل ـح ــاق ض ــرر ب ـفــرق أخ ــرى نتيجة
ع ــدم الـحـضــور ألي م ـب ــاراة .وه ــذا ال
ينطبق على حــالــة النجمة ال ــذي لم

ّ
يؤثر تخلفه على أي فريق ،باستثناء
الـنـجـمــة نـفـســه الـ ــذي ف ـقــد آم ــال ــه في
إح ـ ـ ــراز ال ـل ـق ــب ،وحـ ـت ــى ف ــي اح ـت ــال
ّ
املركز الثاني املؤهل الى كأس العالم
العربي لألندية.
أض ــف ال ــى ذل ــك أن م ــن غـيــر املـقـبــول
بـتــاتــا الـحــديــث عــن إس ـقــاط النجمة
ب ـح ـج ــة ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــان ــون ال ـ ـ ــذي لــم
ّ
يطبق في أكثر من حالة هذا املوسم،
وتحديدًا فــي لقاء األنـصــار واإلخــاء
األهـ ـل ــي عــال ـيــه ال ـش ـه ـيــر .ك ــذل ــك فــإن
امل ــادة  18/1لــم ّ
تطبق مطلقًا ،ال في
هذا املوسم ،وتحديدًا مع الرياضية
واألدب الــذي تخلف عن مباراته في
األس ـب ــوع مــا قـبــل األخ ـيــر مــن دوري
الـ ــدرجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة ،وال ف ــي امل ــواس ــم
املاضية .والسبب الرئيسي وراء ذلك
هو أن الهدف األساسي لوضع هذه
املادة ال ينطبق على حاالت حصلت.
سـتـكـشــف ال ـس ــاع ــات امل ـق ـب ـلــة م ــا إذا
كانت الـكــرة اللبنانية ومسؤولوها
ّ
سـ ـيـ ـنـ ـجـ ـح ــون فـ ـ ــي ت ـ ـخـ ــطـ ــي األزمـ ـ ـ ــة
الـقــائـمــة أو تـشـتــد أك ـثــر ف ــي ح ــال لم
ّ
ُيتخذ القرار املطلوب.

حقق منتخب لبنان للناشئني في كرة السلة
ً
(دون الـ 16سنة) فوزه الثاني ،مواصال
تقديم عروضه القوية في بطولة غرب
آسيا السابعة التي تستضيفها العاصمة
االيرانية طهران حتى  23نيسان الجاري،
بفوزه الساحق على نظيره االردني وبفارق
 31نقطة 70 ،12 - 38 ،7 - 20( 47 - 78
  ،)47 - 78 ،35وذلك بعد فوزه االربعاءعلى العراق في افتتاح البطولة .وبهذا
الفوز خطا املنتخب اللبناني خطوة كبيرة
نحو التأهل الى بطولة آسيا ،مع العلم بأن
منتخبني اثنني من أصل املنتخبات الخمسة
املشاركة في بطولة غرب آسيا سيتأهالن
الى البطولة القارية.
وسيرتاح املنتخب اللبناني اليوم الجمعة،
على أن يواجه سوريا السبت عند الساعة
 14.30بتوقيت بيروت ،ويختتم مبارياته
في البطولة أمام إيران األحد عند الساعة
.16.30
محليًا ،فاز أمس اللويزة على ضيفه املتحد
،55 - 66 ،42 - 42 ،25 - 19( 73 - 78
 )73 - 79في مباراتهما الثانية ضمن الدور
اإلقصائي لبطولة لبنان في كرة السلة
ليتعادل الفريقان  1 - 1بعد فوز املتحد
في املباراة األولى .وكان أفضل مسجل
من اللويزة جيرون جونسون بـ  22نقطة
و 9تمريرات حاسمة .ومن املتحد ميلفن
كليفالند بـ  27نقطة و 14متابعة.
ويلعب اليوم الشانفيل مع ضيفه هومنتمن
على ملعب ديك املحدي عند الساعة 17.30
ويتقدم هومنتمن .0 - 1

