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رياضة
يوروبا ليغ

كأس العالم لألندية

بطاقة المرور بانتظار مرسيليا وبيلباو
سيكون التأهل الى الــدور الثاني في
مسابقة "يوروبا ليغ" لكرة القدم ،في
متناول مرسيليا الفرنسي وأتلتيك
بيلباو اإلسـبــانــي ،عندما يخوضان
ال ـجــولــة ال ـســادســة األخ ـي ــرة م ــن دور
املجموعات.
وفــي ظل تأهل أبــرز الفرق الــى الــدور
املقبل ،سيكون الترقب كبيرًا لتأهل
أس ـ ـمـ ــاء فـ ـ ــرق م ـه ـم ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أمـ ـث ــال
مــرسـيـلـيــا ،بـيـلـبــاو ،وكــولــن األملــانــي،
وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــدم ــا أص ـ ـبـ ــح ع ـ ـ ــدد الـ ـف ــرق
املتأهلة  14فريقًا ،حيث ستحسم في
جولة الليلة البطاقات العشر املتبقية.
وتبدو الفرصة قائمة أمــام مرسيليا
ل ـل ـحــاق بـضـيـفــه ري ــد ُب ــل ســالــزبــورغ
ال ـ ـن ـ ـم ـ ـسـ ــوي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ض ـ ـمـ ــن ص ـ ـ ـ ــدارة
امل ـج ـم ــوع ــة ال ـت ــاس ـع ــة ك ــون ــه ي ـت ـقــدم
بـفــارق  4نـقــاط عــن ال ـنــادي الفرنسي
الذي يحتاج الى نقطة من اللقاء لكي
يضمن بطاقته.
وفي املجموعة العاشرة ،يأمل بيلباو
أن يضع خلفه معاناته محليًا ،حيث
لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست
األخـ ـي ــرة ،وذلـ ــك ع ـنــدمــا ي ـحــل ضيفًا
على زوري ــا لوغانسك األوكــرانــي في
لـقــاء صعب كــون األخـيــر يملك أيضًا
ف ــرص ــة ل ـل ـت ــأه ــل مـ ــن خـ ـ ــال ت ـجــديــد
ف ـ ــوزه ع ـلــى الـ ـن ــادي ال ـبــاس ـكــي ال ــذي
س ـقــط  1-0ذه ــاب ــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى في
مـبــاريــاتــه األوروب ـي ــة التسع األخـيــرة
بني جمهوره.
وهنا البرنامج (بتوقيت بيروت):
 املجموعة األولى:س ــاف ـي ــا بـ ـ ــراغ (ت ـش ـي ـك ـي ــا)  -أس ـتــانــا
(كازاخستان) ()20.00
فياريال (إسبانيا)  -ماكابي تل أبيب
(إسرائيل) ()20.00
 املجموعة الثانية:دينامو كييف (أوكــرانـيــا)  -بارتيزان
بلغراد (صربيا) ()20.00
يــونــغ بــويــز (س ــوي ـس ــرا)  -سـكـنــدربــو
(ألبانيا) ()20.00
 املجموعة الثالثة:بــاشــاك شـهـيــر (تــرك ـيــا)  -سبورتينغ
براغا (البرتغال) ()20.00
هوفنهايم (أملــانـيــا)  -لــودوغــوريـتــس

(بلغاريا) ()20.00
 املجموعة الرابعة:ريـيـكــا (ك ــروات ـي ــا)  -م ـيــان (إيـطــالـيــا)
()20.00
أوستريا فيينا (النمسا)  -أيــك أثينا
(اليونان) ()20.00
 املجموعة الخامسة:أبــولــون ليماسول (قـبــرص)  -إفرتون
(إنكلترا) ()20.00
أتاالنتا (إيطاليا)  -ليون (فرنسا)
 املجموعة السادسة:ك ــوب ـن ـه ــاغ ــن (الـ ــدن ـ ـمـ ــارك)  -ش ـيــريــف
تيراسبول (مولدوفا) ()20.00
زلني (تشيكيا)  -لوكوموتيف موسكو
(روسيا) ()20.00
 املجموعة السابعة:شتيوا بوخارست (رومانيا)  -لوغانو
(سويسرا) ()22.05
هـ ـب ــوي ــل بـ ـئ ــر الـ ـسـ ـب ــع (إس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل) -

فيكتوريا بلزن (تشيكيا) ()22.05
 املجموعة الثامنة:النجم األحمر بلغراد (صربيا)  -كولن
(أملانيا) ()22.05
أرسـنــال (إنـكـلـتــرا)  -بــاتــي بوريسوف
(بيالروسيا) ()22.05
 -املجموعة التاسعة:

لم يفز بيلباو
بمبارياته الست
األخيرة محليًا

م ــرس ـي ـل ـي ــا (فـ ــرن ـ ـسـ ــا)  -سـ ــالـ ــزبـ ــورغ
(النمسا) ()22.05
غيمارايش (البرتغال)  -قونيا سبور
(تركيا) ()22.05
 املجموعة العاشرة:زوريــا لوهانسك (أوكــرانـيــا)  -أتلتيك
بيلباو (إسبانيا) ()22.05
هيرتا برلني (أملــانـيــا)  -أوسترسوند
(السويد) ()22.05
 املجموعة الحادية عشرة:فـيـتـيــس (ه ــول ـن ــدا)  -ن ـيــس (فــرن ـســا)
()22.05
زول ـتــه فــاريـغـيــم (بـلـجـيـكــا)  -التسيو
(إيطاليا) ()22.05
 املجموعة الثانية عشرة:ريــال سوسييداد (إسبانيا)  -زينيت
سان بطرسبورغ (روسيا) ()22.05
فـ ـ ـ ـ ـ ــاردار (م ـ ـقـ ــدون ـ ـيـ ــا)  -روزن ـ ـ ـبـ ـ ــورغ
(النروج) (.)22.05

قدّم مرسيليا نفسه بشكلٍ جيّد هذا الموسم (باسكال غييو  -أ ف ب)

يتخطى أوكالند إلى
الجزيرة ّ
ربع نهائي مونديال األندية
حجز الجزيرة بطل الدوري اإلماراتي
مقعده في الدور ربع النهائي لكأس
العالم لألندية في كرة القدم التي
تستضيفها بالده ،بفوزه على أوكالند
النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا  ،0-1على
ملعب هزاع بن زايد في العني في الدور
األول.
وسجل البرازيلي رومارينيو هدف
املباراة الوحيد في الدقيقة  38من
تسديدة قوية من خارج املنطقة.
وضرب الجزيرة موعدًا في ربع النهائي
مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل
آسيا السبت املقبل ،على أن يلتقي
الفائز مع ريال مدريد اإلسباني بطل
أوروبا الذي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه
في نصف النهائي في  13كانون األول
الحالي .ويلعب السبت أيضًا ،وضمن
الدور ربع النهائي ،الوداد البيضاوي
املغربي بطل أفريقيا مع باتشوكا
املكسيكي بطل الكونكاكاف (أميركا
الشمالية والوسطى والكارايبي).
وسار الجزيرة على خطى مواطنه
الوحدة الذي كان قد تأهل إلى ربع
النهائي في نسخة  2010التي
استضافتها أبو ظبي أيضًا بفوزه على
هيكاري يونايتد من جزيرة بابوا غينيا
الجديدة .0-3
للنسخة
ففشل
سيتي،
أما أوكالند
ّ
السابعة والثالثة على التوالي في تخطي
املباراة األولى ،علمًا بأنه صاحب الرقم
القياسي في عدد املشاركات في البطولة
برصيد تسع مرات.
وكان أوكالند الطرف األفضل ،واقترب
أكثر من مرة من افتتاح التسجيل لكنه
وجد تألقًا الفتًا من حارس مرمى
الجزيرة علي خصيف الذي اختير
أفضل العب في املباراة.
الكرة الكويتية

الكويت تستعيد
حياتها الكروية

كأس االتحاد اآلسيوي

مشوار صعب لممثلي لبنان آسيويًا
ٌ
عبد القادر سعد
َ
لن تكون مهمة ممثلي لبنان في كأس
االت ـحــاد اآلس ـيــوي لـكــرة ال ـقــدم ،العهد
واألنصار ،سهلة في نسختها الجديدة
بعدما أوقعتهما القرعة في مجموعتني
ص ـع ـب ـتــن ،ح ـيــث سـيـلـعــب ال ـع ـهــد في
املجموعة الثانية الــى جــانــب الجيش
ال ـس ــوري والـ ـ ــزوراء ال ـعــراقــي واملـنــامــة
البحريني .أما األنصار فسينافس في
املجموعة الثالثة الى جانب الفيصلي
أو الوحدات من األردن ،وظفار العماني
وال ــوح ــدة الـ ـس ــوري .ب ـطــل النسختني
املاضيتني فريق القوة الجوية العراقي
ج ــاء فــي املـجـمــوعــة األول ــى ال ــى جانب
املالكية البحريني والجزيرة األردنــي،
وال ـ ـه ـ ــال وال ـ ـق ـ ــدس مـ ــن ف ـل ـس ـط ــن أو
السويق من عمان.
وال شــك أن امل ـشــوار اللبناني سيكون
صـعـبــا ،وخـصــوصــا عـلــى الـعـهــد الــذي
وق ــع فــي املـجـمــوعــة األق ــوى وال ـتــي من
املـفـتــرض أن ينافس فيها على املركز
األول نظرًا إلى صعوبة أن يتأهل منها
ثان كما يرى املدير الفني للعهد
أفضل ٍ
بــاســم م ــرم ــر .ف ـبــرأيــه أن ج ــواب الـفــرق
األرب ـعــة عــن املجموعة سيكون واح ـدًا
وهو «مجموعة صعبة جدًا» ،وهذا ما
يشكل صـعــوبــة لحصد نـقــاط للتأهل
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كأفضل ثان كما ينص نظام البطولة،
ح ـي ــث ت ـت ــأه ــل ال ـ ـفـ ــرق الـ ـث ــاث ــة َ
األول
وأفضل ثــان الــى نصف نهائي منطقة
غرب آسيا.
ّ
وي ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد م ـ ــرم ـ ــر أن ت ـ ـجـ ــربـ ــة ال ـع ـه ــد
وط ـم ــوح ــه كـ ـبـ ـي ــران ،وخ ـص ــوص ــا أن ــه

وصــل الــى ال ــدور نـصــف الـنـهــائــي قبل
سنتني ،لكن األمور مرهونة بالتوفيق
من رب العاملني.
م ــن جـهـتــه ،ي ــرى امل ــدي ــر الـفـنــي لفريق
األنـ ـ ـص ـ ــار س ــام ــي ال ـ ـشـ ــوم أن األمـ ـ ــور
ستكون مختلفة على صعيد التحضير

ل ـب ـطــولــة آسـ ـي ــا ،س ـ ــواء بــال ـن ـس ـبــة إلــى
الــاعــب األجـنـبــي أو الــاعــب اآلسـيــوي
الــرابــع .فبالنسبة إلــى الكابنت سامي،
املـجـمــوعــة صعبة وق ــد يـكــون منطقيًا
أن ينافس األنصار على بطاقة أفضل
ـان نظرًا إلــى قــوة الـفــرق ،وخصوصًا
ثـ ٍ
ممثل األردن بغض النظر إذا مــا كان
ال ــوح ــدات أو ال ـف ـي ـص ـلــي ،إض ــاف ــة الــى
الوحدة السوري وصيف بطل منطقة
غرب آسيا في النسخة املاضية.
وعــن الالعبني األجــانــب ،يشير الشوم
الى أن التوجه هو لإلبقاء على املهاجم
ال ـس ـن ـغــالــي الـ ـح ــاج م ــال ـي ــك ،وامل ــداف ــع
الغيني أبــو بكر كــامــارا ،واالستعانة
بالعب أجنبي ثالث فــي خــط الهجوم
والعب آسيوي يلعب في مركز الالعب
رقـ ــم  10أي ص ــان ــع األلـ ـع ــاب أو  9أي
مهاجم أو حتى  11كجناح.
ّ
لـكــن هـنــاك مـســألــة معلقة ح ــول هوية
املدرب الذي سيقود األنصار في كأس
االتحاد ،فهل سيكون الشوم؟
«أنـ ــا ال يـعـنـيـنــي ه ــذا امل ــوض ــوع ،فــأنــا
أخدم نادي األنصار في أي مركز كنت
وأقوم بما ُيطلب مني نظرًا إلى واجبي
تجاه الـنــادي الــذي أعطاني كــل شــيء.
طموح أي مــدرب أن يكون مــديـرًا فنيًا
أســاس ـيــا ،لـكــن ال أريـ ــد ح ــرق امل ــراح ــل.
املهم أن ينهض األنصار من كبوته».

بعد أكثر من عامني من املشاكل
واملعاناة ،رفع االتحاد الدولي لكرة القدم
اإليقاف عن كرة القدم الكويتية ،بحسب
ما أعلن رئيس "الفيفا" ،السويسري
جياني انفانتينو ،من الكويت التي
وصلها صباح أمس في زيارة مفاجئة.
وظهر انفانتينو في مقطع فيديو انتشر
على مواقع التواصل االجتماعي الى
جانب وزير التجارة والصناعة ،وزير
الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد
الروضان ،وهو يعلن" :اإليقاف املفروض
على االتحاد الكويتي لكرة القدم قد رفع".
وقرر "الفيفا" في تشرين األول 2015
إيقاف االتحاد الكويتي بسبب تدخل
السلطات السياسية ،وحذت حذوه
اللجنة األوملبية الدولية واالتحادات
الدولية ملختلف األلعاب الرياضية ،وأخيرًا
الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات ،متهمة
السلطات بالتدخل السياسي في عمل
املنظمات الرياضية.
وكان مجلس األمة الكويتي قد ّ
أقر قانون
الرياضة الجديد في مداولتني وأحاله الى
الحكومة ،األحد املاضي ،بحضور 51
نائبًا وموافقة  47ورفض  3وامتناع نائب
واحد .ووافق املجلس على التقرير الثاني
للجنة الشباب والرياضة بشأن قانون
الرياضة الجديد ،ورفض ّبالتصويت
مقترح ّ
رد االتحادات املنحلة .ويبدو
أن القانون الجديد تالقى مع معايير
وشروط "الفيفا" الذي أعلن بلسان
رئيسه رفع اإليقاف.

