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رياضة
التصفيات اآلسيوية

لبنان في المهمة الكورية الشمالية الصعبة
يسعى منتخب لبنان لـكــرة الـقــدم الى
االقـ ـ ـت ـ ــراب م ــن اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ب ـش ـكــل كـبـيــر
حــن يلتقي مضيفه الـكــوري الشمالي
ف ــي ب ـيــونــغ ي ــان ــغ الـ ـي ــوم ع ـنــد الـســاعــة
 11,30صباحًا بتوقيت بـيــروت ضمن
املجموعة الثانية مــن تصفيات الــدور
الحاسم لكأس آسيا "اإلمارات ."2019
وإذا ك ــان أص ـحــاب األرض ي ـبــدون في
حال تقنية وتكتيكية وبدنية أفضل من
منتخبي هونغ كونغ وماليزيا اللذين
ّ
املتصدر للمجموعة،
خسرا أمام لبنان
وي ـت ـح ـضــرون م ـعــا م ـنــذ ش ـهــريــن ،فــإن
الـجـهــاز الـفـنــي ملنتخب لـبـنــان بقيادة
املونتينيغري مـيــودراغ رادولوفيتش
ّ
أعد املناسب لهذا االستحقاق "املفتاح"،
ع ـل ـم ــا بـ ـ ــأن تـ ـع ــدي ــات قـ ــد تـ ـط ــرأ عـلــى
التشكيلة األساسية في ضوء اإلصابة
الخفيفة التي ّ
تعرض لها الظهير نصار
نصار .وفي املؤتمر الصحافي الرسمي
ال ـ ــذي ع ـقــد أم ـ ــس ،قـ ــال رادول ــوف ـي ـت ــش:
"ج ـئ ـنــا إلـ ــى ب ـيــونــغ ي ــان ــغ م ـت ـصـ ّـدريــن
مـجـمــوعـتـنــا بـعــد ب ــداي ــة ج ـيــدة تكللت
ب ـفــوزيــن ،كـمــا ارتـقـيـنــا ف ــي التصنيف
ال ــدول ــي إلـ ــى امل ــرك ــز الـ ـ ـ  ،128ونـسـعــى

أكد رادولوفيتش جاهزية الالعبين لتحقيق الفوز (أرشيف)

إلــى مواصلة هــذا األداء .عمومًا ،اعتبر
منتخب كــوريــا الـشـمــالـيــة عـنــد إج ــراء
ّ
القرعة املرشح األول لصدارة املجموعة
والتأهل .نحن في وضع مريح يدفعنا
قدمًا إلــى النسج على املـنــوال ذاتــه .وال
يمنعنا عن ذلك السفر الطويل ومشقة
الــرحــات أو أي ظ ــروف .منتخبكم بلغ

نهائيات كأس العالم والكأس القارية.
في املقابل ،أشرف على العبني يتمتعون
بالحيوية والحماسة والتصميم لبلوغ
األفـضــل ،وعــازمــون على التأهل للمرة
األولى من خالل التصفيات ،وأنا أؤمن
بقدراتهم وواثق من إمكاناتهم".
من جانبه ،لفت معتوق إلى أن الجميع

ي ـ ـ ـ ــدرك أن املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة صـ ـعـ ـب ــة .وتـ ــابـ ــع:
"ل ـك ــن ح ــاف ــزن ــا ي ـس ـت ـنــد إلـ ــى ت ـص ـ ّـدرن ــا
وانـسـجــامـنــا ،واألجـ ــواء العائلية التي
نعيشها نحن الالعبني ّ
تشد أكثر من
عزمنا ،والنتيجة اإليجابية مهما كانت
ه ــي حـصـيـلــة ج ـهــد م ـش ـتــرك ن ــري ــد أن
نهديه للشعب اللبناني".
وق ــد عـقــد االج ـت ـمــاع اإلداري – الفني
قبل ظهر أمــس في فندق بوتنغ غانك،
وأداره م ــراق ــب املـ ـب ــاراة الـصـيـنــي شي
يونغ جيي ،وطرحت خالله اإلجــراءات
امل ـي ــدان ـي ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـض ـمــان نـجــاح
اللقاء فنيًا وجماهيريًا ،حيث يرتقب
أن يمتلئ ملعب "كيم سونغ" بـ  50الف
ّ
ّ
ويؤمن املراقبة والحماية 300
متفرج،
ً
شــرطــي ،فضال عــن  100عنصر آخرين
سينتشرون على الطريق املؤدية إليه.
ولـ ــن ت ـك ــون امل ـ ـبـ ــاراة م ـنـقــولــة فـضــائـيــا
بحسب ما أفــاد مسؤولون في االتحاد
الكوري الشمالي ،ويقودها طاقم حكام
ّ
أوزب ـك ــي م ــؤل ــف م ــن :عــزيــز عظيموف،
ألـيـشـيــر عـثـمــانــوف ،تـيـمــور غاينولني
والتايالندي شــاالش بيرومايا (حكمًا
رابعًا).

الكلمة لسوريا ومنتخبها
ي ـن ـت ـظــر امل ـن ـت ـخــب ال ـ ـسـ ــوري فــرصــة
ذه ـب ـي ــة ل ـت ـح ـق ـيــق إنـ ـج ــاز تــاري ـخــي
أقـ ــرب ال ــى امل ـع ـج ــزة ،ع ـنــدمــا يــاقــي
مـ ـضـ ـيـ ـف ــه اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي فـ ـ ــي الـ ـج ــول ــة
الـ ـع ــاش ــرة األخ ـ ـيـ ــرة م ــن م ـنــاف ـســات
املـجـمــوعــة اآلس ـيــويــة األولـ ــى ضمن
التصفيات املؤهلة الى كأس العالم
 .2018فبعد فــوزه األسبوع املاضي
على قطر ( )1-3في الجولة التاسعة،
وج ــد املـنـتـخــب ال ـس ــوري نـفـســه في
موقع يتيح لــه املنافسة جديًا على
ب ـلــوغ امل ــون ــدي ــال ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في
تاريخه ،في إنجاز قد يأتي في ظل
دام مستمر
معاناة البالد من نــزاع ٍ
منذ عام .2011
وبـ ــاتـ ــت سـ ــوريـ ــا ث ــال ـث ــة امل ـج ـمــوعــة
األولـ ـ ــى ب ــرص ـي ــد  12ن ـق ـط ــة ،ب ـف ــارق
نـ ـقـ ـطـ ـت ــن عـ ـ ــن كـ ـ ــوريـ ـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة
الثانية ( 14نقطة) ،وبفارق األهداف
أمــام أوزبكستان الرابعة ( 12نقطة
أي ـض ــا) .وس ـت ـكــون األم ـت ــار األخ ـيــرة

ف ــي ه ــذه امل ـج ـمــوعــة م ـف ـتــوحــة على
ك ــل االحـ ـتـ ـم ــاالت ،إذ ال تـ ــزال أرب ـعــة
منتخبات فــي مــوقــع املنافسة على
املــركــز الـثــانــي املــؤهــل مـبــاشــرة الــى
املونديال ،واملركز الثالث الذي يتيح
ل ـص ــاح ـب ــه خ ـ ــوض م ـل ـح ــق آس ـي ــوي
م ــع ثــالــث امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ،على
أن ي ـخــوض ال ـفــائــز ف ـيــه مـلـحـقــا مع
راب ــع منطقة الـكــونـكــاكــاف (أمـيــركــا
الشمالية والوسطى والكاريبي).
وحالت األوضاع األمنية في سوريا
دون اسـتـضــافـتـهــا ملـبــاريــاتـهــا على
أرضـ ـه ــا واخ ـ ـتـ ــارت م ــال ـي ــزي ــا ل ــذل ــك.
وسـ ـتـ ـك ــون امل ــواجـ ـه ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة فــي
إيران.
وت ـت ـصــدر إي ـ ــران امل ـج ـمــوعــة األول ــى
برصيد  21نقطة من تسع مباريات،
وهــي لــم تخسر أي م ـ ّبــاراة فــي هذه
الـتـصـفـيــات ،ول ــم يـتـلــق مــرمــاهــا أي
هدف.
وفـ ـ ــي أبـ ـ ـ ــرز م ـ ـبـ ــاريـ ــات امل ـج ـم ــوع ــة،

ت ـ ـحـ ــل كـ ـ ــوريـ ـ ــا الـ ـ ـت ـ ــي لـ ـ ــم ت ـ ـغـ ــب عــن
امل ــون ــدي ــال م ـن ــذ عـ ــام  1982ضـيـفــة
على أوزبكستان ،ساعية الى تكرار
فوزها ذهابًا في سيول في تشرين
الثاني املاضي.
وت ـ ـح ـ ـتـ ــاج ك ـ ــوري ـ ــا ال ـ ـ ــى نـ ـقـ ـط ــة مــن
امل ـبــاراة لضمان الـتــأهــل املـبــاشــر أو
خوض امللحق ،وذلك بحسب نتائج
املـبــاريــات األخ ــرى ،وال سيما إيــران
وسوريا.
وف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،تـسـعــى
السعودية الى ضمان املركز الثاني
ل ـل ـت ــأه ــل مـ ـب ــاش ــرة ال ـ ــى امل ــون ــدي ــال،
ب ـي ـن ـم ــا ت ـت ـم ـس ــك اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ب ــآم ــال
ضـئـيـلــة ل ـخــوض املـلـحــق اآلس ـيــوي.
وي ـخــوض املـنـتـخــب ال ـس ـعــودي (16
ن ـق ـطــة) مـ ـب ــاراة ص ـع ـبــة ع ـلــى أرض ــه
أم ـ ــام ال ـي ــاب ــان ف ــي ج ـ ــدة ،وي ــأم ــل أن
ي ـك ـبــد امل ـن ـت ـخــب امل ـض ـي ــف امل ـت ـصــدر
برصيد  20نقطة من تسع مباريات،
خسارته األولى في التصفيات.

ك ـمــا أدت خـ ـس ــارة أوس ـت ــرال ـي ــا الــى
تــراجـعـهــا ال ــى املــركــز الـثــالــث بـفــارق
األه ـ ـ ــداف ع ــن ال ـس ـع ــودي ــة ،إال أن ـهــا
ت ـ ـخـ ــوض املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ع ـلــى
أرض ـ ـه ـ ــا ف ـ ــي م ـ ـل ـ ـبـ ــورن ب ـم ــواج ـه ــة
متذيلة الترتيب تايالند.
كـمــا تـمـلــك اإلمـ ــارات فــرصــة ضئيلة
بخطف املركز الثالث من أوستراليا
إذا ح ـقــق مـنـتـخـبـهــا ف ـ ــوزًا عــريـضــا
عـلــى نـظـيــره الـعــراقــي فــي عـمــان ،ما
يحتم على أوستراليا عدم التراخي.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت):
 املجموعة األولى:إيران  -سوريا ()18.00
قطر  -الصني ()18.00
أوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان  -كـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
()18.00
 املجموعة الثانية:أوستراليا  -تايالند ()13.00
العراق  -اإلمارات ()17.00
السعودية  -اليابان (.)20.30

الكرة األوروبية

تصعيد إسباني ضد الحكومات الخليجية
ان ـض ــم مــانـشـسـتــر سـيـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي
إل ــى بــاريــس س ــان جـيــرمــان الفرنسي
فــي دائ ــرة الـتـهــم ،حـيــث طــالـبــت رابـطــة
الــدوري اإلسباني لكرة القدم االتحاد
األوروب ـ ــي للعبة بـفـتــح تحقيق بحق
"الـسـيـتـيــزيـنــس" لــاشـتـبــاه بمخالفته
قواعد اللعب املالي النظيف.
وك ــان ــت ال ــرابـ ـط ــة "ال ل ـي ـغ ــا" م ــن أش ــد
املنتقدين ملــا تعتبره "التنشط املالي
املـ ـ ــدعـ ـ ــوم م ـ ــن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات" ،وأك ـ ـ ــدت
"س ـعــادت ـهــا ب ـق ــرار االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
ّ
لكرة القدم فتح تحقيق يتعلق باللعب
امل ــال ــي ال ـن ـظ ـيــف ب ـح ــق ب ــاري ــس س ــان
جـيــرمــان" الفرنسي املـمـلــوك مــن هيئة
قطر لالستثمارات الرياضية.
تخف الــرابـطــة ورئيسها خافيير
ولــم
ِ
تيباس ،الشهر املــاضــي ،امتعاضهما
م ــن صـفـقــة ان ـت ـقــال ال ـب ــرازي ـل ــي نـيـمــار
م ــن ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي إلـ ــى ن ــادي
العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية
بلغت قيمتها  222مليون يورو.
وفــي بيانها أمــس ،أوضـحــت "ال ليغا"
أن "هـ ــذا الـتـحـقـيــق يــأتــي ب ـعــد الـطـلــب
الرسمي الذي ّ
تقدمت به رابطة الدوري

اإلسـبــانــي فــي آب لفتح تحقيقات من
هذا النوع بحق باريس سان جيرمان
ومانشستر سيتي" ،علمًا بــأن األخير
ي ـم ـل ـكــه ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وزي ــر
ش ـ ــؤون ال ــرئ ــاس ــة ف ــي دول ـ ــة اإلمـ ـ ــارات
العربية املـتـحــدة ،الشيخ منصور بن
زايد آل نهيان.
وت ـقــدمــت الــراب ـطــة بـطـلـبــن فــي  22آب

أم ـ ـ ــام االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي لـلـتـحـقـيــق
بحق ســان جـيــرمــان وسـيـتــي ،مشككة
بالوضع املالي للفريقني ومخالفتهما
قواعد اللعب املالي النظيف ،معتبرة
أن ـ ـه ـ ـمـ ــا ال ي ـ ـح ـ ـتـ ــرمـ ــان "واقـ ـ ـ ـ ـ ــع سـ ــوق
ً
االن ـت ـقــاالت" وأن كــا منهما "يستفيد
مــن عـقــود رعــايــة ينتفي عنها املنطق
االقتصادي وتفتقر إلى أي قيم عادلة".

أنفق مانشستر سيتي  218مليون يورو في سوق االنتقاالت (أرشيف)

وفـ ـت ــح االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ال ـج ـم ـعــة
"تحقيقًا رسميًا" بحق ســان جيرمان،
ّ
مشيرًا إلــى أن "التحقيق سيركز على
الـ ـت ــزام الـ ـن ــادي ب ــال ـت ــوازن امل ــال ــي ،وال
سـيـمــا ف ــي ضـ ــوء ن ـشــاطــه األخ ـي ــر في
االن ـت ـق ــاالت" .وت ــاب ــع االت ـح ــاد ال ـق ــاري:
"ف ــي األش ـهــر املـقـبـلــة ،ستجتمع غرفة
ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ه ـي ـئــة ال ــرق ــاب ــة املــال ـيــة
لــأنــديــة ،لتقييم كــل الــوثــائــق املتعلقة
ّ
بهذه القضية" ،موضحًا أنــه لن يعلق
على املوضوع "حتى انتهاء التحقيق".
وب ـعــد أق ــل مــن شـهــر عـلــى ت ـعــاقــده مع
نـيـمــار ،أعـلــن س ــان جـيــرمــان األسـبــوع
امل ــاض ــي اس ـت ـعــارة امل ـهــاجــم الـفــرنـســي
كيليان مـبــابــي مــن مــونــاكــو مــع خيار
ش ــراء ي ـقــدر بـ ـ  180مـلـيــون يـ ــورو ،في
صـفـقــة (إع ـ ــارة) اعـتـبــرت الـتـفــافــا على
قوانني اللعب املالي النظيف.
أما سيتي ،فأنفق أكثر من  218مليون
يـ ـ ــورو خ ـ ــال ال ـص ـي ــف ال ـح ــال ــي لـضــم
الفرنسي بنجامان مندي وكايل ووكر
والبرازيليني حارس املرمى إيدرسون
ودان ـي ـل ــو ،والع ــب ال ــوس ــط الـبــرتـغــالــي
برناردو سيلفا.
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التصفيات األميركية

األرجنتين تخشى
الكابوس المرير
سيضع املنتخب األرجنتيني كل ثقله لتحقيق
الفوز على ضيفه الفنزويلي ضمن الجولة 16
لتصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة إلى كأس
العالم .2018
وقبل ثالث مباريات على انتهاء مشوار
التصفيات ،تجد األرجنتني نفسها في املركز
الخامس بفارق األهداف عن تشيلي التي تحتل
املركز الرابع ،آخر مراكز التأهل املباشر إلى
مونديال روسياّ .
ويخول املركز الخامس صاحبه
خوض ملحق مؤهل مع منتخب من أوقيانيا.
تشيلي من جهتها مع بوليفيا في
وستلعب ّ
مواجهة معقدة بسبب الظروف املناخية الصعبة
نظرًا إلى ارتفاع العاصمة البوليفية الباز عن
سطح البحر.
وتستضيف كولومبيا الثانية البرازيل املتأهلة
رسميًا والتي ضمنت إنهاء التصفيات في
الصدارة.
وسيسافر املنتخب األوروغواياني الثالث إلى
الباراغواي في رحلة محفوفة باملخاطر .كذلك،
تسعى البيرو املتساوية بالنقاط مع الباراغواي
( 21نقطة) إلى رفع عدد انتصاراتها املتتالية إلى
ثالثة عندما تحل ضيفة على اإلكوادور الثامنة
بـ  20نقطة.
وهنا برنامج املباريات (بتوقيت بيروت):
 الثالثاء:بوليفيا  -تشيلي ()23,00
كولومبيا  -البرازيل ()23,30
 األربعاء:اإلكوادور  -البيرو ()00,00
األرجنتني  -فنزويال ()2,30
الباراغواي  -األوروغواي (.)3,00
تصفيات الكونكاكاف
يواجه املدرب بروس أرينا أصعب اختبار في
ثاني فترة إشراف على املنتخب األميركي ،عندما
يحل ضيفًا على هندوراس قبل جولتني من
نهاية التصفيات.
وفي رصيد كل من هندوراس الرابعة والواليات
املتحدة الثالثة ثماني نقاط ،مع ّ
تفوق أميركي
بفارق األهداف .وتلعب أيضًا كوستاريكا الثانية
( 14نقطة) مع املكسيك ( 17نقطة) التي ضمنت
أولى بطاقات التأهل الثالث ،وبنما الخامسة (7
نقاط) مع ترينيداد وتوباغو األخيرة ( 3نقاط).
وهنا البرنامج:
 األربعاء:هندوراس  -الواليات املتحدة ()00,36
كوستاريكا  -املكسيك ()5,05
بنما  -ترينيداد وتوباغو (.)5,05

أصداء عالمية

رويس وكوستا خارج
دوري األبطال
سيغيب نجم بوروسيا دورتموند األملاني
ماركو رويس عن قائمة الفريق التي ستشارك
في دوري أبطال أوروبا هذا املوسم ،بسبب
اإلصابة التي تعرض لها خالل نهائي كأس
أملانيا ،أمام أينتراخت فرانكفورت.
وخضع رويس لجراحة في الركبة خالل الفترة
املاضية ،حيث تقررت عودته للمشاركة في
كانون الثاني املقبل ،عقب تعافيه تمامًا من
اإلصابة.
كذلك ،استبعد مهاجم تشلسي اإلنكليزي
البرازيلي دييغو كوستا عن تشكيلة الـ  25العبًا
التي ّقدمها فريقه لدور املجموعات .وكان مدرب
الـ»بلوز» اإليطالي أنطونيو كونتي قد أورد اسم
كوستا ضمن التشكيلة التي تقدم بها لخوض
منافسات الدوري اإلنكليزي املمتاز ،لكنه
ّقدم خدمة لكوستا على األرجح بعدم إدراجه
ضمن تشكيلة دوري األبطال ،ما سيسمح له
باملشاركة في هذه املسابقة مع فريقه الجديد
في حال حصل مع مبتغاه ورحل عن النادي
عندما يفتح باب االنتقاالت الشتوية في كانون
الثاني املقبل.
بدوره ،أدرج اسم نجم مانشستر يونايتد
اإلنكليزي السويدي زالتان ابراهيموفيتش (35
عامًا) رغم استبعاد مدربه البرتغالي جوزيه
مورينيو إمكانية مشاركته مع الفريق قبل بداية
.2018

