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رياضة
الكرة اللبنانية

أصداء عالمية

انطالقة قوية للدوري من الشمال إلى الجنوب
عبد القادر سعد
انطلق ال ــدوري اللبناني لـكــرة القدم
بـ ـط ــريـ ـق ــة ن ـ ــاري ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـمـ ــال إل ــى
الـجـنــوب ،حــن ف ــاز االجـتـمــاعــي على
ض ـي ـف ــه شـ ـب ــاب الـ ـس ــاح ــل  2 - 3فــي
طرابلس ،فيما ثأر العهد من الصفاء
وفـ ــاز عـلـيــه  1 - 2ف ــي ق ـمــة األس ـب ــوع
األول على ملعب صيدا البلدي.
ف ـمــن امل ـل ـعــب ع ـي ـنــه ال ـ ــذي س ـقــط فـيــه
العهد أم ــام الـصـفــاء فــي خـتــام دوري
املـ ــوسـ ــم املـ ــاضـ ــي حـ ــن خ ـس ــر 2 - 0
وفقد لقب ال ــدوري ،كــان العهداويون
يحققون فوزًا مستحقًا على خصمهم
الـصـفــاوي ال ــذي لــم يـكــن جـســر عبور
ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق ،رغـ ــم خ ـس ــارت ــه ثــاثــة
أعمدة ،هم :عالء البابا ،نور منصور
وم ـح ـم ــد ح ـي ــدر ال ـ ـلـ ــذان ل ـع ـبــا لـلـمــرة
األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
فــريـقـهـمــا ال ـس ــاب ــق .فــال ـص ـفــاء أظـهــر
ّ
مستوى فــي الـشــوط الثاني يــؤكــد أن
ً
الصفاء لن يكون خصمًا سهال ،فهو
خاض اللقاء مع أكثر من ستة العبني
ي ـل ـع ـبــون م ـعــا ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى كــولـيــد
إس ـم ــاع ـي ــل وم ـح ـم ــد ق ــاس ــم وح ـســن
عواضة الذي بدوره لعب في مواجهة
فــري ـقــه ال ـســابــق إل ــى ج ــان ــب الـثــاثــي
األجـ ـنـ ـب ــي .وال ش ــك ف ــي أن تـجــانــس
الــاعـبــن أكـثــر سيساعد على ظهور
الصفاء بصورة أفضل ،خصوصًا أنه
أقلق خصمه العهد في الشوط الثاني،
وكان قريبًا من تعديل النتيجة.
ال ـع ـه ــد م ــن ج ـه ـتــه ق ـ ــدم ش ــوط ــا أول
جـ ـيـ ـدًا ،ف ـح ــن ي ـت ـق ــدم ال ـف ــري ــق 0 - 2
في الشوط األول بأجنبي واحــد هو
الـنـيـجـيــري مــوســى كـبـيــرو م ــع بـقــاء
ال ـت ــون ـس ــي ي ــوس ــف امل ــوي ـه ـب ــي عـلــى
م ـق ــاع ــد االحـ ـتـ ـي ــاط وعـ ـ ــدم م ـشــاركــة
األوغـنــدي دينيس إيغوما لوجوده
ف ــي األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي م ــع منتخب
بــاده ،وبالتالي غيابه عن التمرين،
ف ـهــذا يـشـيــر إل ــى جــاهــزيــة الــاعـبــن
اللبنانيني ،خصوصًا مع بقاء هيثم
ف ــاع ــور وأحـ ـم ــد زري ـ ــق ع ـل ــى مـقــاعــد
االحتياط أيضًا.

افتتاح التسجيل جاء بطريقة مبكرة
جدًا جدًا ،وتحديدًا في الثانية  15حني
خطف القائد عباس عطوي ً"أونيكا"
ً
ه ــدف ال ـت ـقــدم ،مـسـتـغــا خ ـطــأ فــادحــا
من املدافعني محمد زين طحان وعلي
الـسـعــدي الـلــذيــن قـ ّـدمــا هــديــة ألونيكا
افتتح معها التسجيل .أمــا التعزيز،
فجاء عبر ًاملرعب كبيرو ،الذي بدوره
استغل خطأ كبيرًا من الحارس مهدي

خ ـل ـي ــل ل ـي ـس ـجــل ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــان ــي فــي
الدقيقة .46
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ان ـق ـل ـب ــت ح ــال
املـبــاراة ،فمالت الكفة إلــى الصفاويني
الــذيــن أنـ ــذروا خـصــومـهــم فــي الـشــوط
األول عـ ـب ــر تـ ـح ــرك ــات عـ ـم ــر الـ ـك ــردي
وخ ـط ــورة الـسـنـغــالــي ت ــا ن ــداي ال ــذي
أصاب العارضة ،فجاء تقليص الفارق
في الدقيقة  61من ركلة جزاء احتسبها

كبيرو يحاول التسديد بمضايقة ستانلي (عدنان الحاج علي)

ال ـح ـكــم ح ـســن أب ــو يـحـيــى ب ـعــد ملسة
يــد عـلــى ن ــور مـنـصــور ،تــرجـمـهــا علي
السعدي بنجاح.
ه ـ ــدف أطـ ـل ــق ص ـ ـفـ ــارات اإلن ـ ـ ـ ــذار عـلــى
مـقــاعــد اح ـت ـيــاط ال ـع ـهــد ،فــدفــع املــديــر
الفني األملاني روبرت جاسبرت بزريق
وف ـ ــاع ـ ــور ،وم ـ ــن ب ـع ــده ـم ــا املــوي ـه ـبــي
ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى ال ـن ـت ـي ـجــة ،ف ــي ظــل
الـخـطــورة الـصـفــاويــة ،خصوصًا عبر
نداي.
لـكــن الـنـتـيـجــة ل ــم تـشـهــد تـغـيـيـرًا رغــم
الفرص املتبادلة ،ليحصد العهد أول
ّ
ثالث نقاط ويؤكد جاهزيته ملواجهة
املحرق البحريني يوم األربعاء املقبل
في ربع نهائي كأس االتحاد اآلسيوي.
فــي طــرابـلــس ،ق ـ ّـدم فــريـقــا االجتماعي
وشـبــاب الـســاحــل م ـبــاراة مـشـ ّـوقــة فــاز
ف ـي ـهــا االج ـت ـم ــاع ــي ال ـ ــذي تـ ـق ـ ّـدم 0 - 2
فــي الـشــوط األول حــن افتتح لــه عبد
الـلــه العلي التسجيل فــي الدقيقة 20
ب ـت ـمــريــرة م ــن ه ـش ــام نــاب ـل ـســي .وع ــزز
محمد مقصود النتيجة فــي الدقيقة
 42من تسديدة قوية.
وفـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ت ـح ـس ــن أداء
ال ـســاحــل م ــع دخـ ــول امل ــال ــي ع ـبــد الـلــه
ً
كانوتيه وحسن طهماز بدال من قاسم
م ـح ـم ــود وعـ ـل ــي ح ـ ــوران ـ ــي ،وت ــراج ــع
االج ـت ـمــاعــي لـلـحـفــاظ عـلــى الـنـتـيـجــة،
لكن الساحليني قلصوا الفارق بهدف
مـحـمــد س ــال ــم ف ــي الــدق ـي ـقــة  .57وك ــان
الضيوف قريبني من تعديل النتيجة،
لكن الهدف جــاء معاكسًا عبر الغاني
ك ــوف ــي بـ ــوكـ ــاي فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  86مــن
تمريرة وائل البياض.
وت ـس ـت ـك ـم ــل امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى الـ ـي ــوم
ب ـل ـقــاءي طــراب ـلــس م ــع ضـيـفــه اإلخ ــاء
األهلي عاليه عند الساعة  15.30على
ملعب طرابلس ،واألنصار مع مضيفه
السالم زغرتا عند الساعة  17.30في
املرداشية.
وتختتم املرحلة غـدًا األحــد بمباراتي
ال ـن ـب ــي ش ـي ــت مـ ــع ض ـي ـف ــه ال ـت ـضــامــن
صــور فــي البقاع عند الساعة ،15.30
وال ـن ـج ـمــة م ــع الــراس ـي ـنــغ ع ـلــى ملعب
املدينة الرياضية في التوقيت عينه.

حدث

نجوم العالم يصلون إلى لبنان لخوض «مباراة العمر»
بـ ــدأ ت ــواف ــد ن ـج ــوم ال ـع ــال ــم ال ـقــادمــن
الــى بـيــروت لـخــوض "م ـبــاراة العمر"
التي تجمعهم مع كوكبة من النجوم
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،ال ـي ــوم ال ـس ـبــت الـســاعــة
 ،20.30عـ ـل ــى م ـل ـع ــب م ـج ـم ــع فـ ــؤاد
شهاب الرياضي في جونية ،برعاية
وزارة السياحة.
أول الـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ــان الـ ـف ــرنـ ـس ــي
داف ـيــد تــريــزيـغـيــه واإلي ـطــالــي مــاركــو
ماتيراتزي واإلنكليزي بــول سكولز
واإلس ـبــانــي كــارل ـيــس ب ــوي ــول ،حيث
كـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال ـهــم رئ ـي ــس شــركــة
"أرابـ ـيـ ـك ــا سـ ـب ــورت" ع ــدن ــان يــاســن،
مـ ـمـ ـث ــل وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة جـ ـب ــراي ــل
كــاط ـي ـنــي ،ومـمـثـلــة وزارة الـسـيــاحــة
مديرة مكتب الــوزارة في املطار رشا
أبو عليوي.
ودخل الالعبون األربعة الى صالون
الشرف ّ
مزينني أعناقهم بوشاحات
تـحـمــل ألـ ــوان الـعـلــم الـلـبـنــانــي وســط
ت ـص ـف ـي ــق الـ ـحـ ـش ــد اإلع ـ ــام ـ ــي الـ ــذي
ح ـضــر ملــواك ـبــة املــؤت ـمــر الـصـحــافــي،
وقـ ــد اس ـت ـه ـلــه ي ــاس ــن ب ـك ـل ـمــة رح ــب
ً
ف ـي ـه ــا ب ــال ــاعـ ـب ــن األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة قـ ــائـ ــا:
"شـكــك كـثـيــرون بــإقــامــة ه ــذه امل ـبــاراة
وبحضور هــؤالء النجوم الى لبنان،
لكنهم هنا اليوم ونحن سعداء جدًا
بـحـضــورهــم" .وأضـ ــاف "ه ــذا الـحــدث
ه ــو م ـه ــم بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـن ــا ب ــأب ـع ــاده
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نجوم الكرة في صالون الشرف أمس (عدنان الحاج علي)

السياحية ال الرياضية فقط ،والحالة
ال ـتــي يعيشها امل ـطــار ال ـيــوم تعكس
مدى شغف الناس لكل شيء يختص
ب ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم .ح ـل ـم ـنــا أن ن ـن ـقــل ه ــذه
اللعبة ال ــى الـعــاملـيــة تـمــامــا كـمــا فعل
أن ـ ـطـ ــوان ش ــوي ــري ف ــي ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة".
وخـتــم "كــل اللبنانيني مــدعــوون غدًا
ملشاركتنا في االحتفال الكبير ،فهذا
الحدث هو للجميع ال حصرًا للجهة
املنظمة أو ٍّ
أي كان".
وكــان ماتيراتزي أول املتحدثني بني
الالعبني ،معربًا عن سعادته لوجوده
في بيروت "التي تشكل بالنسبة ّ
إلي
م ـغ ــام ــرة ج ــدي ــدة (ي ـل ـعــب ف ــي الـهـنــد

حــال ـيــا) ،وأتـ ـش ـ ّـوق ل ــرؤي ــة الـجـمـهــور
اللبناني وخوض مباراة حماسية".
أمــا تريزيغيه فقد أش ــار الــى أنــه في
أي مكان ُوجــدت فيه كرة القدم يحب
أن ي ـك ــون" ،وه ـن ــا س ـن ـقــوم بمهمتنا
إلس ـعــاد الـجـمـهــور ال ــذي ملـســت مــدى
ح ـب ــه ل ـل ـع ـبــة م ــن خ ـ ــال حـ ـض ــور كــل
هــؤالء الـنــاس الــى هنا الـيــوم" .ولــدى
س ــؤال إذا مــا كــان سيمارس هوايته
التهديفية غدًا ،قال "تريزيغول"" :زرت
ب ـلــدانــا ع ــدة ،وف ــي كــل مـحـطــة عملت
فيها حملت معي هــدفــا واح ـدًا وهو
التسجيل ،وفــي مباراة الغد سأكون
سعيدًا إذا ما وصلت الى الشباك".

كذلك ،تحدث سكولز مشيرًا الى أنه
ال يعرف شيئًا عن لبنان أو عن كرة
الـقــدم اللبنانية "لكنني أتطلع الى
اكـتـشــاف بـلـ ٍـد جــديــد وش ـعـ ٍـب جديد
االستعراضية
من خالل هذه املباراة
ً
التي أجد في مثيالتها دائمًا فرصة
لالستمتاع باللعبة من جديد".
أمـ ــا آخـ ــر امل ـت ـح ــدث ــن فـ ـك ــان ب ــوي ــول
الـ ـ ــذي ك ـش ــف أن ـ ــه ي ـش ـت ــاق ال ـ ــى ك ــرة
أتنقل بــن البلدان
الـقــدم كثيرًا "ل ــذا
ُ
لـ ـخ ـ ّـوض امل ـ ـبـ ــاريـ ــات .أج ـ ـبـ ــرت عـلــى
التوقف عن اللعب بسبب اإلصابة،
لكنني سعيد بإمكانية ممارستي
للكرة من جديد ،وما حضوري الى
ل ـب ـنــان إال لـنـقــل امل ـت ـعــة ال ــى محبي
اللعبة ،وخصوصًا بعدما قالوا لي
إن هناك جمهورًا كبيرًا لبرشلونة
هنا ،وأنــا أشعر بالفرح في كل مرة
أعلم فيها بأن القاعدة الجماهيرية
ل ـل ـنــادي ال ــذي لـعـبــت ل ــه تـكـبــر حــول
العالم ،وأنا أدعوهم ملشاهدتنا في
امللعب غدًا".
وف ــي س ــؤال ح ــول إذا مــا أتـيـحــت له
العب ما ليخوض
الفرصة الستدعاء
ٍ
معه هــذه املـبــاراة ،أجــاب" :لعبت مع
العبني كبار كثيرين ،لكن بالتأكيد
كـنــت ألدعـ ــو رونــالــدي ـن ـيــو لصناعة
االسـتـعــراض ،وخـصــوصــا أنــه بــارع
جدًا على املالعب الصغيرة".

إيقاف جيفري ويب
مدى الحياة

أعلن رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
فــي بـيــان لــه إيـقــاف رئـيــس اتـحــاد كونكاكاف
السابق جيفري ويــب مــدى الحياة ،وألـحــق به
غرامة كبيرة مقدارها مليون فرنك سويسري.
وك ــان ويــب ( 51عــامــا) قــد أوق ــف مــؤقـتــا منذ
أيار  2015من قبل لجنة األخالق التي فتحت
تحقيقًا في ممارساته.
ووصـ ــل "ال ـت ـقــريــر ال ـن ـهــائــي ال ــى لـجـنــة الـحـكــم
فــي  26نـيـســان  2016الـتــي فتحت إج ــراءات
قضائية للحكم عليه في  4أيار  ،2016لتدين
ويب بـ"تضارب املصالح والفساد".

طلب التحقيق مع باخ كشاهد

أبدت الشرطة البرازيلية رغبتها في االستماع
ال ــى رئ ـيــس الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة الــدول ـيــة األملــانــي
تــومــاس بــاخ كشاهد فــي إطــار التحقيق الــذي
تقوم به حول شبكة البيع غير القانوني للتذاكر
وال ـت ــي ت ــم تـفـكـيـكـهــا خ ــال األل ـع ــاب األوملـبـيــة
الصيفية في ريو الشهر املاضي .وقال رئيس
الشرطة املدنية فــي ريــو" :نــريــد االستماع الى
توماس باخ كشاهد ،لورود اسمه في الرسائل
اإللكترونية ونريد توضيح بعض الشكوك".
وغــاب بــاخ األربـعــاء املــاضــي عــن حفل افتتاح
دورة األلـعــاب األوملبية الباراملبية في ريــو دي
جــانـيــرو ،وك ــان غـيــاب رئـيــس اللجنة األوملبية
الدولية هو األول منذ  ،1984ما عزز تكهنات
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ال ـب ــرازي ـل ـي ــة ع ــن حـقـيـقــة أن
ال ـشــرطــة تــرغــب فــي االس ـت ـمــاع ال ـيــه فــي اطــار
التحقيق مــع الرئيس السابق للجنة االوملبية
االيرلندية باتريك هيكي الذي اعتقل في  17آب
املاضي في ريو بتهمة املشاركة في شبكة بيع
تذاكر بطريقة غير قانونية خالل دورة االلعاب
االوملبية.

إقامة الكأس السوبر اإليطالية
في الدوحة

اتـفــق االت ـحــاد الـقـطــري لـكــرة الـقــدم مــع رابطة
الــدوري اإليطالي للمحترفني على استضافة
الدوحة مباراة السوبر اإليطالية بني يوفنتوس
وميالن في  23كانون االول املقبل .وهي املرة
الثانية التي تستضيف فيها العاصمة القطرية
الـكــأس الـســوبــر اإليـطــالـيــة بعد نسخة 2014
التي فاز بها يوفنتوس على نابولي بركالت
الترجيح على ملعب نادي السد.

إيقاف جينغداو في
فحص المنشطات

أوقفت لجنة االنضباط في االتحاد اآلسيوي
لكرة الـقــدم العــب شاندونغ ليونينغ الصيني
جني جينغداو لسقوطه في فحص املنشطات
أثناء مشاركته مع فريقه في دوري أبطال آسيا
الـشـهــر املــاضــي .وأوض ـحــت لجنة االنـضـبــاط
أن ف ـح ــص امل ـن ـش ـط ــات أظـ ـه ــر وج ـ ـ ــود مـ ــادة
"كلينبوتيرول" املحظورة في العينة املأخوذة
مــن الــاعــب قبل امل ـبــاراة أم ــام سـيــول الـكــوري
الجنوبي في  23آب في ربع نهائي البطولة.

أونيل ينضم الى قاعة
مشاهير الـ {أن بي آي»

دخـ ـ ــل الـ ـعـ ـم ــاق األمـ ـي ــرك ــي ش ــاك ـي ــل اون ـي ــل
ومــواطـنــه ألــن إيـفــرســون والصيني يــاو مينغ
الى قاعة مشاهير دوري كرة السلة االميركي
ال ـش ـمــالــي لـلـمـحـتــرفــن ،وذلـ ــك م ــن ض ـمــن 10
أش ـخــاص تــم تـكــريـمـهــم عـلــى ان ـجــازات ـهــم في
هذه اللعبة .وانضم الى هذا الثالثي الذي ترك
بصمته في مالعب ال ــ"أن بي آي" بطلة دوري
السيدات أربع مرات شيريل سووبس والحكم
داري ــل غــارسـتــون وم ــدرب جــامـعــة ميشيغني
ستايت طوم ايزو ومالك شيكاغو بولز جيري
رينسدورف والالعبان الراحالن زيلمو بيتي
(ل ـع ــب ف ــي الـ ـ ــدوري م ــن  1962ح ـتــى )1975
وكامبرلند بوزي (لعب من  1911حتى .)1946

