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رياضة
الكرة األلمانية

أصداء عالمية

نوير ينتصر لبايرن ضد ليفاندوفسكي
ت ــواص ـل ــت ف ـص ــول األزمـ ـ ــة ب ــن بــايــرن
ميونيخ األملاني ومهاجمه البولوني
روبــرت ليفاندوفسكي ،إذ جــاء الــدور
ع ـل ــى م ــان ــوي ــل نـ ــويـ ــر ،ق ــائ ــد ال ـف ــري ــق
البافاري ليدلي بكالمه بقوله إنه «ال
ّ
يتفهم االنتقادات» التي وجهها زميله
إلى إدارة النادي.
وأك ـ ـ ـ ــد نـ ــويـ ــر ف ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع ق ـن ــاة
«سكاي» الرياضية أن «الفريق يتوافر
على العبني جيدين» ،مثنيًا في الوقت
عينه على العمل الذي قام به مسؤولو
النادي خالل األعوام املاضية.
وك ـ ــان ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي ق ــد ان ـت ـقــد في
حوار مع مجلة «دير شبيغل» األملانية
سياسة بايرن في التعاقد مع العبني
ّ
جــدد ،فحث ناديه على اإلنفاق بنحو
أكـبــر ل ـشــراء العـبــن ج ــدد مــن أج ــل أن
يظل الفريق قــادرًا على املنافسة على
مختلف البطوالت ،بحسب قوله.
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـ ــؤال ع ـ ـ ّـم ـ ــا إذا كـ ـ ـ ــان ي ـن ــوي
ال ـحــديــث مــع لـيـفــانــدوفـسـكــي بصفته
قــائ ـدًا لـلـفــريــق لـيــوضــح لــه مــوقـفــه من
انتقاداتهّ ،
رد نوير بالنفي ،مؤكدًا أن

انضم نوير الى منتقدي ليفاندوفسكي (أرشيف)

هذا األمر ال يدخل ضمن اختصاصاته،
وقـ ـ ـ ــال« :إن واج ـ ــب ال ــاعـ ـب ــن ت ـقــديــم
األفضل في املباريات ،وغير ذلك يبقى
من اختصاص إدارة الفريق».
يشار إلى أن الرئيس التنفيذي لبايرن
كـ ــارل  -هــايـنـتــس رومـيـنـيـغـيــه ،خــرج
بتصريح ناري يهدد من خالله الدولي

الـبــولــونــي بــاتـخــاذ إجـ ــراءات صــارمــة.
وق ــال رومينيغيه فــي تـصــريــح ملجلة
«سبورت بيلد» األملانية إنه سيتولى
بنفسه أمر «كل العب ينتقد النادي أو
املدرب أو زمالءه من الالعبني» ،مؤكدًا
أنه يعرف جيدًا «كيف يعيد الالعبني
إلى رشدهم».

مباراة سوريا وأوستراليا
في ماليزيا
وفـ ــي ظ ــل هـ ــذه األجـ ـ ـ ــواء ،عـ ــاش العــب
بـ ـ ــايـ ـ ــرن ج ـ ـ ـيـ ـ ــروم بـ ــوات ـ ـنـ ــغ وأس ـ ــرت ـ ــه
سيناريو مــن نــوع آخــر ،بعدما تسلل
شـخــص إل ــى مـنــزلــه املــوجــود فــي حـ ّـي
«غرونفلد» الراقي بمدينة ميونيخ.
وبحسب موقع «تي زد» ،فإن الشخص
دخــل عبر أحــد األب ــواب الصغيرة في
حــديـقــة امل ـن ــزل ،لـكـنــه ع ــاد لـيـهــرب من
نفس الباب بعدما اكتشف أمــره أحد
أفــراد أســرة بواتنغ الــذي استيقظ من
النوم.
وأكدت شرطة مدينة ميونيخ للموقع
أنها ذهبت ملعاينة الحادث في منزل
بواتنغ ،موضحة فــي نفس الــوقــت أن
ذلـ ــك ال ـش ـخــص ل ــم يـتـمـكــن م ــن ســرقــة
أي شــيء مــن املـنــزل .وفتحت الشرطة
ت ـح ـق ـي ـقــا ف ــي الـ ـ ـح ـ ــادث ،ف ــي م ـحــاولــة
للوصول إلى هوية املتهم.
يــذكــر أن م ـنــزل بــواتـنــغ يـحـتــوي على
ج ـهــاز إنـ ــذار للحيلولة دون حصول
مثل هذه الحوادث ،لكن في تلك الليلة
بقي الجهاز خارج الخدمة بسبب بقاء
أحد أبواب املنزل مفتوحة.

الكرة اللبنانية

جمهور الفوتبول يثور على رفع سعر البطاقة
لم ّ
يمر قرار اللجنة التنفيذية لالتحاد
اللبناني لكرة القدم برفع سعر بطاقة
الــدخــول إلــى مباريات دوري الدرجة
األولى إلى  10آالف ليرة مرور الكرام.
بـ ــدت الـ ـص ــورة ف ــي الـ ـش ــارع ال ـك ــروي
أشبه بما يحصل على صعيد زيادة
الضرائبٌ .
قرار غير شعبي أثار ردود
فـعــل كـبـيــرة ل ــدى جـمـهــور ك ــرة الـقــدم
الـ ــرافـ ــض بـ ـج ــزء م ـن ــه ه ـ ــذه الـ ــزيـ ــادة،
مشيرًا إلى أنها تطاول الفئة الشعبية
الفقيرة.
س ــاح ــة امل ــواج ـه ــة األول ـ ــى ك ــان ــت عبر
ّ
فضج
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
«ال ـف ــاي ـس ـب ــوك» ب ـمــا وص ـف ــه جـمـهــور
املــاعــب ب ـ «الفضيحة» ،وقــد ّ
تنوعت
ردود الفعل بني ساخطة ومستنكرة
لقرار مع اإلعــداد لنقل «املعركة» إلى
أبــواب امللعب برفض دفــع أكثر من 5
آالف ل ـيــرة لـلـبـطــاقــة ،و«إال فسيكون
ال ــدخ ــول م ـج ــان ــا» ،ف ـك ــان ل ـس ــان حــال
الصفحات الخاصة بناديي األنصار

وال ـن ـج ـمــة م ـت ـشــاب ـهــا ،ف ـج ــرى تـنــاقــل
كــام ّ
معي حرفيًا دعــا الجمهور إلى
كسر القرار وعــدم قبول دفع  10آالف
ليرة ثمنًا لبطاقة الدخول ،فالحل هو
ب ــدخ ــول امل ـل ـعــب م ـقــابــل  5آالف لـيــرة
ف ـق ــط ،ال غ ـي ــر ،أو دخ ــول ــه ع ـن ــوة في
حال إغالق األبواب بوجه الجماهير،
وقت
التي بدت متحمسة أكثر من أي
ٍ
مـضــى للحضور إل ــى املــاعــب عشية
انطالق البطولة.
الـطــرح الــذي كــان قــد تـقـ ّـدم بــه رئيس
نـ ــادي ال ـس ــام زغ ــرت ــا األب أسـطـفــان
فــرن ـج ـيــة ،ارت ـ ـ ّـد س ـل ـبــا ع ـلــى زم ــائ ــه،
رؤساء األندية األخرى ،إذ هاجمتهم
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ع ـل ـن ــا وب ــاألسـ ـم ــاء عـبــر
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،فكان
أول ّ
رد ف ـعــل م ــن ق ـبــل رئ ـي ــس ن ــادي
ال ـ ـن ـ ـجـ ـمـ ــة ،أس ـ ـعـ ــد الـ ـ ـصـ ـ ـق ـ ــال ،ال ـ ــذي
كـتــب عـلــى صـفـحـتــه ال ـخــاصــة« :ك ــرة
ال ـقــدم هــي الـلـعـبــة الـشـعـبـيــة األول ــى.
موجودون لنحميها ونشجعها .لن

نكون نحن والوضع االقتصادي ضد
الـجـمـهــور .جـمـهــورنــا فــي كــل الــوطــن
نـحــن مـعـكــم ضــد رف ــع ثـمــن الـبـطــاقــة.
سنعترض رسميًا ولن نقبل!».
«األخبار» أن القرار االتحادي
وعلمت ُ
ُ
سيعاد بحثه ،ألنه ال يخدم مصلحة
أح ــد ،فــي مــوسـ ٍـم تتطلع فـيــه األنــديــة
إلـ ـ ــى اس ـ ـت ـ ـعـ ــادة املـ ـشـ ـه ــد امل ـ ـلـ ــيء فــي
وقت يريد فيه اتحاد
مدرجاتها ،وفي ٍ
ال ـل ـع ـبــة تــأك ـيــد شـعـبـيـتـهــا وت ـفـ ّـوق ـهــا
ع ـل ــى غ ـي ــره ــا ع ـب ــر ح ـش ــد املـشـجـعــن
في املالعب الذين سيعكسون صورة
ج ـم ـي ـل ــة حـ ـت ــى عـ ـب ــر شـ ــاشـ ــة ال ـق ـن ــاة
ال ـن ــاق ـل ــة الـ ـت ــي ع ـم ـل ــت خ ـ ــال نـقـلـهــا
للكأس الـســوبــر ،إلقـنــاع كــل األط ــراف
بإقامتها بحضور الجمهور ،بعدما
ك ـ ــان الـ ـت ـ ّ
ـوج ــه ل ـخ ــوض ـه ــا مـ ــن دونـ ــه
عقب األح ــداث الـتــي شهدتها مـبــاراة
األنصار والعهد على ملعب بحمدون
في كأس النخبة.
(األخبار)

توقع حيدر أن يكون الموسم المقبل تنافسيًا نظرًا إلى االستعدادات
المهمة التي تجريها األندية

اللبناني لـكــرة الـقــدم الـسـيــد هاشم
حيدر وأعضاء االتحاد ،عضو لجنة
الشباب والرياضة النائب سيمون
اب ــي رم ـيــا ،رئـيــس اللجنة االوملـبـيــة

جــان هـمــام ،رؤس ــاء االنــديــة وأمـنــاء
ً
اضافة الى ّ
مدربي الفرق.
السر،
الـقـنــاة الـنــاقـلــة الـتــي اخ ـتــارت شعار
«الـفــوتـبــول آخــد مـجــدو عــال ـ ،»MTV

ذكر رئيس االتحاد السوري لكرة القدم صالح
رمضان ،لوكالة «فرانس برس» أن ماليزيا
ستستضيف ذهاب امللحق اآلسيوي املؤهل
إلى نهائيات مونديال  2018في روسيا بني
منتخب بالده وأوستراليا املقررة في الخامس
من تشرين األول املقبل.
وقال رمضان في اتصال هاتفي« :اختارت
القيادة الرياضية في سوريا ماليزيا مكانًا
ملواجهتنا مع أوستراليا في امللحق اآلسيوي».

إيفرا فاعل خير في الشارع
كشف مدافع مرسيليا الفرنسي باتريس إيفرا،
عن الوجه اإلنساني في شخصيته ،بعدما ّقدم
ّ
للمشردين في شوارع مدينة مرسيليا
الطعام
واستعان بحسابه على موقع «إنستاغرام» لكي
ّ
يندد بأوضاعهم.
ونشر إيفرا شريطًا وهو يطعم املشردين
وأرفقه بتعليق قال فيه« :كنت أستمتع بنزهة
في شوارع مرسيليا االثنني ،لكن األمر املحزن
أنني وجدت أكثر من  12مشردًا في أقل من 30
دقيقة».
وأضاف الالعب البالغ من العمر  36عامًا« :ماذا
فعلت اليوم؟ هل ساعدت شخصًا ما؟ أم أنك
تذمرت ّ
ّ
وحملت اآلخرين ذنب ما يحدث لك»،
مؤكدًا« :أشعر بالبركة .أشكر الرب على هذا».

توقيف أونيل لقيادته
مخمورًا!

ُّ
اتهم مدرب منتخب إيرلندا الشمالية لكرة القدم
مايكل أونيل ،بالقيادة تحت تأثير الكحول.
وكتبت صحيفة «ذا صن» االسكوتلندية
أن الشرطة أوقفت أونيل قبيل الساعة 1,00
بالتوقيت املحلي األحد في ضواحي ادنبره بعد
ُ
أن أجري له فحص الكشف عن الكحول.
ً
وأكدت الشرطة أن رجال يبلغ من العمر  48عامًا
اتهم بالقيادة تحت تأثير الكحول ،وعليه أن
يمثل أمام القضاء في  10تشرين األول.
وصدر بيان عن االتحاد اإليرلندي لكرة القدم
جاء فيه« :بما أنها قضية ّ
تخص الشرطة ،فإن
ّ
االتحاد لن يعلق على املوضوع».

السلة اللبنانية

الرياضي ينتفض
على شركاسي

تفاؤل وأمل في حفل إطالق الدوري
عـكــس مشهد حـفــل إط ــاق ال ــدوري
اللبناني لـكــرة ال ـقــدم ال ــذي أقامته
قناة  ،MTVوهي الناقلة الحصرية
مل ـب ــاري ــات ال ـب ـط ــول ــة ،أجـ ـ ـ ـ ً
ـواء ت ـتــرك
اطمئنانًا بــأن الحساسية املفرطة
الـ ـت ــي ع ــرف ـه ــا امل ــوس ــم امل ــاض ــي قــد
ت ـس ـق ــط ف ـ ــي امل ـ ــوس ـ ــم الـ ـج ــدي ــد مــع
جلوس الرؤساء إلى طاولة واحدة
يـتـبــادلــون أط ــراف الـحــديــث بـ ّ
ـوديــة
ويتناقشون في الحلول واملخارج
التي يمكن ان تخرج موسمًا نظيفًا
وخ ــال ـي ــا م ــن امل ـش ــاك ــل وال ـش ــوائ ــب.
االمر عينه انطبق على أمناء السر
الذين تقاسموا طاولة واحدة ايضًا،
وفــي االحــاديــث الجانبية للبعض
مـنـهــم ،ب ــدت ال ـص ــورة مـغــايــرة ّ
عما
عهدته لـقــاءات الكرة اللبنانية في
املواسم القريبة املاضية ،أو أقله في
املوسم املاضي الذي شهد ما شهده
من احداث ومشاحنات.
الجو العفوي للحفل عكس بال شك
ت ـلــك االج ـ ـ ــواء الـ ــوديـ ــة ،وخ ـصــوصــا
ب ـ ـ ــوج ـ ـ ــود ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ريـ ــاض ـ ـيـ ــة
اساسية ،على رأسها رئيس االتحاد
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ب ــدت مـسـتـعــدة لـنـقــل اقـتـنــاعـهــا الــى
ضيوفها بأنها يمكنها ان تسهم في
نـقــل اللعبة ال ــى مـسـتــوى آخ ــر ،وهــو
مــا عـ ّـبــر عـنــه رئ ـيــس مـجـلــس االدارة
ّ
ميشال املر الذي أكد في كلمته دعمه
الكامل لكرة القدم اللبنانية ،مشددًا
على «أن محطته كانت تعرف تمامًا
قيمة اللعبة ومدى التضحيات التي
بــذلـهــا االت ـحــاد فــي سبيل املحافظة
ً
عليها أوال ومن ثم تطويرها .وها قد
جاء دورها لتضع يدها بيد االتحاد
لينقال كرة القدم من مكان الى مكان».
ّ
كــذلــك كــانــت كلمة لحيدر ال ــذي أكــد
ع ـل ــى «ال ـ ـشـ ــراكـ ــة امل ـت ـي ـن ــة والـ ـه ــدف
امل ــوح ــد م ــع ال ـق ـن ــاة ال ـنــاق ـلــة لـلــدفــع
ب ـل ـع ـب ــة ك ـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم نـ ـح ــو األمـ ـ ـ ــام،
م ـتــوق ـعــا أن يـ ـك ــون امل ــوس ــم املـقـبــل
تـنــافـسـيــا ن ـظ ـرًا إل ــى االس ـت ـع ــدادات
املهمة التي تجريها االندية» .وتابع
ح ـيــدر« :ك ـمــا هــي أبــواب ـكــم مـشـ ّـرعــة
ل ـن ــا ،فـ ــإن أبـ ـ ــواب االتـ ـح ــاد م ـشـ ّـرعــة
أمــامـكــم وأج ـه ــزة االت ـح ــاد حــاضــرة
ألي تنسيق فيه فائدة للعبة».
(األخبار)

حسم فريق الرياضي صدارة املجموعة
األولى لدورة حسام الدين الحريري لكرة
السلة بفوزه على شيركاسي األوكراني
بفارق  3نقاط  .63 – 66وكان وائل
عرقجي أفضل املسجلني مع  21نقطة،
وأضاف أمير سعود  13نقطة وكريس
دانيالز  11نقطة مع  11متابعة ،و 9نقاط
مع  4تمريرات حاسمة .ومن شيركاسي
سجل ستانيمير  20نقطة ،وأضاف
ديمترو ليبوفستيف  11نقطة مع 6
متابعات.
الفلسطيني ثالثًا
وفي مباراة هامشية ضمن املجموعة
نفسها ،فاز سرية رام الله على الدالية
التونسي بفارق  8نقاط (.)77 – 85
جاي يونغبالد سجل  22نقطة مع 4
متابعات و 5تمريرات حاسمة ،وأضاف
تود أوبراين  20نقطة و 13متابعة وتامر
حباش  19نقطة .ومن الفريق التونسي،
سجل بشير معني  13نقطة وكزافي
كيلينغ  12نقطة وأحمد تريمش 11
نقطة مع  8متابعات.
وفي إطار املجموعة الثانية ،يلعب في
اليوم األخير للدور األول فريق بيروت
مع املجمع البترولي الجزائري (،)15:30
والهومنتمن مع ايك الرنكا القبرصي
(.)17:30

