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سبوت اليت

ّ
خطوة جديدة نحو العدالة العداءات الحوامل ينتصــرن على «نايكي»
ّ
تغيرات كبيرة شهدتها الرياضة العالمية
خالل السنوات األخيرة ،والرياضة النسائية
على وجه التحديد .بات هذا القطاع عالمًا
قائمًا بذاته ،له قوانينه التي تحكمه،
كما المشاكل التي ال تنتهي .الالفت أخيرًا
ّ
الرياضيات يناضلن للحصول على
هو أن ّ
حقوقهن ،تلك الحقوق التي تتجاهلها
االتحادات والهيئات الرياضية ،كما الشركات
الراعية التي ال تفكر سوى بكسب المال
زهراء رمال
َ
ت ـع ـمــل ال ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة ال ـك ـبــرى
وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة مـ ـنـ ـه ــا ع ـلــى
ال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ـن ـف ـس ـهــا عـ ـب ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام
شعارات محددة ،إيمانًا منها بقدرتها
على إقـنــاع املستهلكني والرياضيني
عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ٍّـد س ـ ـ ـ ــواء بـ ــ«أي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة
ال ـعــامــة ال ـت ـج ــاري ــة» .ش ــرك ــات عــاملـيــة

ُ
اعتبر القرار الجديد بمثابة
انتصار للرياضيات بعدما ّ
رضخت الشركة لمطالبهن
مـثــل «أدي ـ ــداس»« ،نــاي ـكــي»« ،ري ـبــوك»
وغيرها الكثير تسعى عبر إعالناتها
إل ــى إب ـ ــراز ال ـق ــوة وال ـش ـغــف ف ــي عــالــم
الــريــاضــة عبر دعــم الرياضيني الذين
ّ
ت ـقــوم بــرعــايـتـهــم .إال أن ال ــواق ــع ليس
دائمًا كذلك ،وتحديدًا مع السيدات.
شـ ــركـ ــة «نـ ــاي ـ ـكـ ــي» األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
ت ـ ّـدع ــي م ـنــاصــرة امل ـ ــرأة ،كــانــت تعاقب
ّ
الرياضيات اللواتي يوقفن مسيراتهن
مؤقتًا إلنجاب طفل ،من خالل تجميد
ّ
عقود رعايتهن وإيـقــاف الــدعــم املــادي
ّ
ّ
ل ـ ـهـ ــن .لـ ـك ــن الـ ــوضـ ــع اخ ـت ـل ــف أخـ ـيـ ـرًا،
بعدما اضـطــرت الـشــركــة للتراجع عن
سياستها الجائرة ،تحت الضغط.

نشرت نجمة ألـعــاب الـقــوى األميركية
أليسون فيليكس نهار الجمعة الفائت
على حسابها على «إنستغرام» رسالة
ّ
تلقتها من «نايكي» ،مفادها أن الشركة
ّ
عدلت سياستها ولن تقوم بتخفيض
املستحقات املالية للرياضيات اللواتي
ّ
تــرعــاهــن ملــدة  18شـهـرًا فــي حــال قـ ّـررن
الحمل .هذا القرار جاء بمثابة انتصار
لـلــريــاضـيــات بـعــدمــا رض ـخــت الـشــركــة
ّ
ملـطــالـبـهــن ،وه ــو طبعًا لــم يـكــن ليأتي
إال بـعــد ت ـعــرض «نــاي ـكــي» الن ـت ـقــادات
ّ
الذعة وشن حملة عليها خالل األشهر
املــاض ـيــة بـسـبــب سـيــاسـتـهــا الـقــاسـيــة
ضد الحوامل.
وك ــان ــت فـيـلـيـكــس ،الـ ـع ــداءة الــوح ـيــدة
املتوجة بـ 6ذهبيات أوملبية ،قد نشرت
ً
مـقــاال فــي صحيفة «نـيــويــورك تايمز»
ف ــي أي ــار/م ــاي ــو ال ـفــائــت ذك ــرت فـيــه أن
شــركــة «نــاي ـكــي» ق ــررت تخفيض عقد
رع ــاي ـت ـه ــا ب ـن ـس ـبــة  70فـ ــي املـ ـئ ــة مـنــذ
ابتعادها عن املجال خالل فترة حملها
فــي ال ـعــام املــاضــي .فــي ال ـع ــادة ،تشمل
عـقـ ّـود رعــايــة الــريــاضـيــن عــامــة بـنــودًا
تـخــفــض بـمـقـتـضــا ّهــا ال ـشــركــة املـبــالــغ
املدفوعة إذا لم يحقق هــؤالء األهــداف
املوضوعة على صعيد األداء أو بلوغ
مستويات معينة (تحقيق امليداليات
ال ــذه ـب ـي ــة أو ب ــال ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى امل ــراك ــز
املتقدمة) .لكن عندما طالبت النجمة
األومل ـب ـي ــة ب ـض ـمــانــات ل ـعــدم تغريمها
إذا حققت أرقــامــا أقــل مــن مستوياتها
االعـ ـتـ ـي ــادي ــة «فـ ـ ــي األش ـ ـهـ ــر امل ـح ـي ـطــة
بــالــوالدة» ،وطبعًا الستثنائية وضع
الـحـمــل ،اعـتــرضــت الـشــركــة األمـيــركـيــة
ع ـلــى ذلـ ــك .ف ـمــا ك ـ ّـان م ــن فـيـلـيـكــس إال
رفضت العقد املخفض الــذي عرضته
«نايكي» بعد عودتها إلــى املنافسات
إثــر إنـجــاب ابنتها ،وانتقلت للتعاقد
مع شركة «آيزكس» اليابانية للمالبس
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ل ـي ـت ــم تـ ـه ــدي ــده ــا أي ـض ــا
بالتوقف عن الدفع لها للسبب نفسه.
ّ
إال أن البطلة األوملـبـيــة نجحت الحقًا
بالتوقيع مع شركة «أثليتا» للمالبس
الــريــاضـيــة ال ـخــاصــة بــال ـس ـيـ ًـدات الـتــي
ق ــدم ــت الـ ــدعـ ــم لـ ـه ــا ،ط ـ ــاوي ـ ــة صـفـحــة
عــاق ـت ـهــا م ــع ال ـش ــرك ـت ــن ال ـســاب ـق ـتــن

على خلفية معاملتهما املجحفة بحق
أمومتها.
ّ
إال أن فـيـلـيـكــس ل ــم ت ـكــن األول ـ ــى الـتــي
أط ـل ـقــت ش ـ ــرارة ال ـه ـجــوم ع ـلــى عـمــاق
صناعة املالبس الرياضية ،إذ سبقتها
إل ــى ذل ــك الـ ـع ــداءة األم ـيــرك ـيــة ألـيـسـيــا

م ــون ـت ــان ــو ،امل ـص ـن ـفــة ض ـم ــن أف ـض ــل 3
عـ ـ ـ ــداءات ف ــي ال ـع ــال ــم .ف ــي ف ـي ــدي ــو لـهــا
ن ـشــرتــه صـحـيـفــة «ن ـي ــوي ــورك تــايـمــز»
أي ـض ــا ،كـشـفــت ف ـيــه مــون ـتــانــو حقيقة
مــا ي ـجــري خـلــف ال ـكــوال ـيــس ،ردًا على
اإلع ـ ـ ــان ال ـ ــذي أط ـل ـق ـتــه «ن ــايـ ـك ــي» فــي

ع ـيــد األم وال ـ ــذي سـلـطــت ال ـض ــوء فيه
ع ـل ــى ق ـ ـ ــدرة الـ ـسـ ـي ــدات ع ـل ــى تـحـقـيــق
ّ
أحــام ـهــن ّأي ــا كــانــت .يـمـكــن للسيدات
أن يصبحن العبات جمباز ،مالكمات،
الع ـبــات ك ــرة ق ــدم ،لـكــن تـبـقــى األمــومــة
حلمًا غـيــر م ـشــروع بالنسبة للشركة

األم ـي ــرك ـي ــة ،وهـ ــي بــامل ـنــاس ـبــة لـيـســت
العالمة التجارية الوحيدة التي تقوم
بفرض العقوبات املالية في حال حمل
ّ
إحــدى السيدات التي ترعاهن .واألمــر
ال يقتصر عـلــى ذل ــك ،ف ـهــذه الـشــركــات

كشفت مونتانو تفاصيل ما تقوم به الشركات الراعية

ّ
تـفــرض شــروطــا تقتضي الـتـكــتــم على
مثل هذه البنود في عقود الرعاية ،كي
ال تكشف الرياضيات الحقًا حقيقة ما
يتعرضن له ،ويطالنب بالحصول على
تعويضات.
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـت ـب ــر اح ـ ـتـ ــراف
ال ــري ــاض ــة م ـه ـنــة ك ــام ـل ــة ل ـلــريــاض ـيــن
الذكور الذين يحصلون على االهتمام
وال ـ ـ ــرع ـ ـ ــاي ـ ـ ــة ح ـ ـتـ ــى ح ـ ـ ــن تـ ـع ــرضـ ـه ــم
ّ
فإن السيدات في املقابل ّ
يتم
لإلصابة،
ّ
ّ
التضييق عليهن ماديًا ،وكأن صعوبة
الحمل واإلنـجــاب والقلق الــذي يرافق
هــذه املرحلة وحــده ال يكفي .وبــدل أن
تقوم العالمة التجارية بمراعاة قــرار
الــريــاض ـيــة ب ـت ـكــويــن أسـ ــرة وتـخـفـيــف
األعباء عنها ،فإنها تقوم بخلق املزيد
م ــن ال ـض ـغــوط عـلـيـهــا .ج ــزء كـبـيــر من
ه ــذه املشكلة يكمن فــي حقيقة غياب
العنصر النسائي عــن مناصب القوة
والنفوذ في مجال التسويق الرياضي
أو عـ ــن األدوار ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة فـ ــي ه ــذا
القطاع ،أو ربما تغييبهن ،من يــدري.
فغالبًا ما يكون الــرجــال هم القائمون
على صياغة هــذه العقود والتفاوض
عليها ،بــاإلضــافــة إلــى وضــع الشروط
ال ـت ــي تـنــاسـبـهــم ،م ــع غ ـي ــاب ّ
أي تفهم
حـقـيـقــي ل ـلــوضــع ال ـص ـحــي والـنـفـســي
للرياضية خالل فترة الحمل.
بطبيعة الـحــال وعـلــى خلفية الضجة
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـ ـتـ ــي س ـب ـب ـه ــا كـ ـش ــف ه ــذه
ال ـق ـض ـيــة ،ف ـقــد ت ـع ـهــدت عـ ــدة عــامــات
تجارية وشركات خاصة بالتجهيزات
وامل ـع ــدات الــريــاضـيــة بتنفيذ سياسة
جــديــدة والـتـعــامــل بشكل منصف مع
ّ
الــريــاض ـيــات ال ـل ــوات ــي ت ــرع ــاه ــن أث ـنــاء
ّ
فترة الحمل ،عبر إعطائهن ضمانات
باستمرار حصولهن على الدعم الالزم
خــال تلك الفترة .فيليكس ،مونتانو،
وغ ـي ــره ـم ــا ال ـع ــدي ــد م ــن ال ــري ــاض ـي ــات
ّ
املـحـتــرفــات ال ـلــواتــي انـضـمـمــن إلـيـهــن
ّ
فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـح ـم ـل ــة أثـ ـب ــن أن ال ـح ـمــل
وإنجاب األطفال ممكن أن يكون جزءًا
من مسيرة رياضية محترفة ،وأنــه لم
ّ
يـضـعــف قــدرت ـهــن عـلــى املـنــافـســة على
ّ
ّ
األلقاب أو يشكل عائقًا بالنسبة لهن،
بل العكس تمامًا.

ال ليغا

خالل الموسم الماضي في الـ«ليغا»
اإلسبانيةّ ،
قدم المدرب اإلسباني كيكي
سيتيان فريقًا يلعب كرة القدم بصورة
جميلة .النادي األندلسي ريال بيتيس ،قدم
عرضًا نال إعجاب متابعي كرة القدم
منافسته لبرشلونة بطل
حول العالم في
ّ
الدوري ،وذلك بعد أن حل في المركز
الثاني في ترتيب الفرق األكثر استحواذًا
على الكرة .هذا األسبوع يواجه بيتيس
بطل الدوري برشلونة (األحد الساعة 22:00
بتوقيت بيروت) في اختبار حقيقي
لتشكيلة الموسم
حسن رمضان
بيتيس
لــم تكن انطالقة نــادي ريــال
ّ
للموسم الـحــالــي مـمـ ّـيــزة كما تمنت
اإلدارة وال ــاع ـب ــون ،ب ـعــد ال ـخ ـســارة
بهدفني لواحد أمام بلد الوليد ،ولكن
للبدايات دائمًا خصوصية وهيبة،
ومـ ــوسـ ــم الـ ـ ـن ـ ــادي األنـ ــدل ـ ـسـ ــي ي ـ ِـع ــد

بالكثير من اإليجابيات.
ي ـعــود س ـ ّـر ن ـجــاح ري ــال بـيـتـيــس في
املوسم املاضي ،واملقصود بالنجاح
هنا ،تقديم كرة قدم جميلة وسلسة،
ت ـس ـت ـم ـتــع مـ ــن خ ــال ـه ــا ال ـج ـمــاه ـيــر
األنــدلـسـيــة ،إل ــى الـتـشـكـيــات السبع
الـ ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا املـ ـ ـ ــدرب ك ـي ـك ــي مــع
فريقه .سبع خطط ،وضعها املــدرب
«األشيب»ّ ،
صعبت األمور على الفرق
املنافسة له ،نظرًا إلى اختالف طريقة
لعب الفريق ما بني املباراة واألخرى.
كرة قدم تعتمد في املقام األول على
ال ـت ـم ــري ــرات ال ـق ـص ـي ــرة ،أي بـمـعـنــى
أدق ،على العبي خط الوسطّ .
تكون
ثالثي «التوازن» في تشكيلة املدرب
سـيـتـيــان حـيـنـهــا ،م ــن األرجـنـتـيـنــي
جيوفاني لوسلسو العــب توتنهام
اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،امل ـك ـس ـي ـك ــي
أن ـ ــدري ـ ــس غـ ـ ـ ـ ـ ــواردادو وال ـب ــرت ـغ ــال ــي
ويـ ـلـ ـي ــام كـ ــارفـ ــايـ ــو (مـ ـسـ ـتـ ـم ــران مــع
النادي) .األخير ،يلعب دورًا مختلفًا
عـ ــن كـ ــل مـ ــن ل ــوس ـل ـس ــو وس ـيــرج ـيــو
كــانــال ـيــس .أدوار دفــاع ـيــة خــالـصــة،
ّ
يقدمها العــب االرتـكــاز ،الــذي يعتبر
ّ
«صمام األمان» لخط الوسط ولخط
ال ــدف ــاع األن ــدلـ ـس ــي .ال ـل ـعــب بخمس
م ــدافـ ـع ــن ف ــي الـ ـخ ــط ال ـخ ـل ـف ــي ،هــي
الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي طـ ـغ ــت عـ ـل ــى أغ ـل ــب

مـ ـب ــاري ــات «ب ـي ـت ـي ــس» فـ ــي ال ـ ـ ــدوري
ّ
وتكون الخط
خالل املوسم املاضي.
الــدفــاعــي م ــن ثــاثــي ف ــي مــركــز قلب
الدفاع ،وهم الجزائري املميز عيسى
م ـنــدي ،اإلسـبــانــي والع ــب برشلونة
ال ـس ــاب ــق مـ ـ ــارك بـ ــارتـ ــرا وامل ـخ ـض ــرم
الـ ـب ــرازيـ ـل ــي سـ ـي ــدن ــي .ي ـ ـعـ ــاون ه ــذا
ال ـثــاثــي ك ــل م ــن الـظـهـيــريــن األي ـمــن
واألي ـس ــر ،الـلــذيــن تـتـغـ ّـيــر أدواره ـم ــا
خ ــال امل ـ ـبـ ــاراة ،لـيـصـبـحــا جـنــاحــن
يشكالن خطورة على املرمى ،إضافة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــرض ـ ـيـ ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـت ـف ـيــد
مـنـهــا رأس الـحــربــة ال ـصــريــح ،الــذي
ي ـك ــون دائ ـم ــا داخ ـ ــل ال ـص ـن ــدوق .كل
مــن اإلسـبــانـيــن فرانسيس غيريرو
وجونيور فيربو املنتقل حديثًا إلى
برشلونةّ ،
قدما أدوارًا ّ
مميزة خالل
املوسم املاضي ،من خالل التمريرات
ال ـحــاس ـمــة ل ـل ـم ـهــاج ـمــن ،وامل ـ ـ ــؤازرة
الدفاعية لثالثي الخط الخلفي.
ح ـق ــق ري ـ ـ ــال ّب ـي ـت ـيــس ت ـح ــت ق ـي ــادة
م ــدرب ــه امل ـح ــن ــك ك ـي ـكــي ان ـت ـصــاريــن
م ـه ـ ّـم ــن خـ ــال ب ـط ــول ــة الـ ـ ـ ــدوري فــي
مــوســم  .2019/2018األول ج ــاء في
امل ـب ــاراة الـتــي تعتبر مـهـ ّـمــة لالعبي
ال ــ«ب ـ ّي ـت ـي ــس» ول ـل ـج ـمــاه ـيــر ،وال ـتــي
تـتـمــثــل ف ــي دربـ ــي «األنـ ــدلـ ــس» أم ــام

تعاقد النادي مع
النجم الفرنسي نبيل
فقير قادمًا من ليون

يمتلك بيتيس عناصر ّ
مميزة (كريستينا كيكلير ـ أ ف ب)

الكرة اللبنانية

منتخب الشباب يلتقي أرمينيا وديًا
يخوض منتخب لبنان للشباب في كرة
القدم مباراته الودية الثانية مع منتخب
أرمـيـنـيــا املـضـيــف اس ـت ـعــدادًا لتصفيات
كـ ـ ــأس آس ـ ـي ـ ــا ،حـ ـي ــث وقـ ـ ــع لـ ـبـ ـن ــان فــي
مجموعة تضم أيضًا سوريا واملالديف
وطاجيكستان املضيفة .وكــان املنتخب
الـلـبـنــانــي قــد خـســر فــي مـبــاراتــه األول ــى
 2-0وه ــو سـيـلـعــب ص ـب ــاح ال ـي ــوم على
أن يـعــود م ـسـ ً
ـاء ال ــى ب ـيــروت الستكمال
برنامجه قبل السفر إلــى طاجيكستان
ف ــي  29أي ـل ــول امل ـق ـبــل ح ـيــث سـيـخــوض
التصفيات من  2وحتى  6تشرين األول.
ومــن املتوقع أن تـقــوم لجنة املنتخبات
بـتــرتـيــب م ـب ــارات ــن ودي ـت ــن اضــافـيـتــن
قبل السفر.
ويضم املنتخب اللبناني (دون  19عامًا)
بقيادة املدرب روي أبي الياس مجموعة
مــن الــاعـبــن ،بعضهم يلعب مــع أندية

ل ـب ـنــان ـيــة ،وب ـع ــض ه ــم اآلخ ـ ــر مـحـتــرف
ف ــي الـ ـخ ــارج .ف ـه ـنــاك أرب ـع ــة الع ـبــن مع
البعثة اللبنانية فــي أرمـيـنـيــا يلعبون
خارج لبنان وهم :الحارس طارق ناجيا
الذي يلعب في إنكلترا والذي ّ
يقدم ً
أداء
جيدًا ويعتبر من املواهب الواعدة التي
يـحـتــاجـهــا ل ـب ـنــان خ ـصــوصــا ف ــي مــركــز
حــراســة امل ــرم ــى .وي ـش ــارك أي ـضــا محمد
عطوي الــذي يلعب في أملانيا ،ودانيال
مــرعـبــي امل ـح ـتــرف فــي فــرن ـســا ،وإل ـيــاس
أصالن الذي يلعب في السويد.
أمـ ــا ع ـلــى ص ـع ـيــد ال ــاع ـب ــن املـحـلـيــن،
فهناك كل من :ﻣﻜﺴﻴﻢ ﻋﻮﻥ ،ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺯﺍﻕ
ﺩﻛﺮﻣﻨﺠﻲ ،ﺳﻌﺪ ﻓﻴﺎﺽ ،ﺃﻧﻄﻮﻧﻴﻮﺱ
ﻣﻜﺎﺭﻱ ،ﺟﺎﺩ ﻓﻠﻴﻄﻲ ،ﺇﻳﺎﺩ ﺣﻤﻮﺩ ،ﺇﻳﻠﻲ
ﻗﺮﻳﺎﻗﻮﺱ ،ﺟﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﺯﻳﺎﻥ ،ﺭﻭﺑﻴﺮﺗﻮ
ﺭﻭﺯﻳﻨﺒﺮﻍ ،ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺍﻳﻮﺏ ،ﺟﻤﻴﻞ
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻤﻟﺼﺮﻱ ،ﺳﻴﺰﺍﺭ ﺃﺑﻲ

ﺷﻘﺮﺍ ،ﻣﻬﺪﻱ ﺣﻤﻮﺩ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺑﻮ ﻣﻠﺤﻢ،
وﻃﻼﻝ ﺩﻧﺪﺷﻠﻲ .وي ـف ـت ـق ــد امل ـن ـت ـخــب
ألربـ ـع ــة ع ـنــاصــر أس ــاس ـي ــن ،هـ ــم :علي
الـ ـح ــاج ،ك ــري ــم مـ ـك ــاوي ،ع ـلــي فــوعــانــي
وح ـســن س ـ ــرور ،ال ــذي ــن يـشـكـلــون قيمة
إضــافـيــة كبيرة ملنتخب الـشـبــاب ،ومن
املـ ـفـ ـت ــرض أن يـ ـك ــون ــوا ح ــاض ــري ــن فــي
ّ
ويعول
التصفيات نظرًا للحاجة إليهم.
امل ـســؤولــون فــي لجنة املنتخبات على
هذا املنتخب كي يكون نــواة للمنتخب
األول في املستقبل.
وينافس املنتخب اللبناني على التأهل
الــى نهائيات كــأس آسـيــا ،حيث يصعد
امل ـن ـت ـخــب األول ف ــي ك ــل م ـج ـمــوعــة مــن
املـجـمــوعــات الـعـشــر ،اضــافــة ال ــى أفضل
ّ
خمسة منتخبات حلت في املركز الثاني
الــى جــانــب البلد املضيف ليصبح عدد
املنتخبات .16

أخبار محلية

بيتيس يريد تعديل األوتار النادي األندلسي جاهز للمنافسة
إشبيلية ،والثاني في معقل النادي
الـ ـك ــات ــال ــون ــي «ال ـ ـكـ ــامـ ــب نـ ـ ــو» أم ـ ــام
بــرشـلــونــة بـنـتـيـجــة (ّ .)3-4
رب ـم ــا أن
يـنـتـهــي امل ــوس ــم ف ــي احـ ـت ــال املــركــز
العاشر ،ليس بالنتيجة الجيدة لناد
مميز كريال بيتيسّ ،إل أن ما ّ
ّ
قدمه
هذا النادي في طريقة لعبه ،يستحق
ال ـت ـق ــدي ــر واإلطـ ـ ـ ـ ـ ــراء .خ ـ ــال امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ،وص ـل ــت ن ـس ـبــة اس ـت ـحــواذ
الـ ـن ــادي األن ــدل ـس ــي ع ـلــى الـ ـك ــرة إلــى
 %61.4في منتصف املوسم ،أي أقل

يشارك مع منتخب الشباب الحارس طارق ناجيا المحترف في إنكلترا (موقع االتحاد األرميني)

تعادل النجمة والقوة الجوية
بـ % 0.1فقط من صاحب املركز األول
برشلونة .يضاف إلى ذلك أن النادي
األنــدلـســي قــد أنـهــى املــوســم املــاضــي
بـمـعـ ّـدل ت ـمــريــرات صحيحة مرتفع،
والـ ــذي وص ــل إل ــى  ،%87.6وه ــذا ما
ّ
يـعـكــس ث ـقــافــة ه ــذا الـ ـن ــادي وي ــؤك ــد
على طريقة اللعب املميزة التي يظهر
ف ـي ـهــا ن ـ ــادي ري ـ ــال ب ـي ـت ـيــس .أس ـم ــاء
ع ـ ّـدة ب ــرزت ضمن الـفــريــق األندلسي
املــوســم املــاضــي ،مــن بينها الظهير
األي ـســر اإلس ـبــانــي جــونـيــور فـيــربــو،
الالعب الــذي كــان من أبــرز العناصر
الذين يطبقون هذه الفلسفة .وخسر
الفريق الكثير مــن املـبــاريــات عندما
غاب فيربو بسبب اإلصابة .من بني
األسـ ـم ــاء أي ـض ــا ،امل ــداف ــع ال ـج ــزائ ــري
ّ
عيسى مندي ،الــذي أكــد بــدوره على
جــودتــه الـعــالـيــة خ ــال بـطــولــة كــأس
األمم األفريقية األخيرة في مصر.
في املوسم الحالي ،ومع رحيل املدرب
كيكي سيتيان ومجيء املدرب خوان
سيسيليا ألس ـبــاب بـقـيــت مجهولة
(ات ـ ـفـ ــاق م ــا ب ــن ال ـ ـنـ ــادي واملـ ـ ـ ــدرب)،
سيكون ربما من الصعب تقديم كرة
القدم عينها التي كانت في السابق.
ّ
إل أن التعاقد مــع النجم الـجــزائــري
الـ ـف ــرنـ ـس ــي نـ ـبـ ـي ــل فـ ـقـ ـي ــر م ـ ــن ل ـي ــون
ال ـف ــرن ـس ــي ،سـيـعـطــي اإلض ــاف ــة بكل

تأكيد لخط وسط النادي األندلسي.
فـ ـقـ ـي ــر ،ي ـع ـت ـب ــر م ـ ــن ب ـ ــن ال ــاعـ ـب ــن
املميزين فــي أوروب ــا حــالـيــا ،وكانت
ع ـي ــون امل ـ ـ ــدراء ال ــري ــاض ـي ــن ف ــي أهــم
ّ
ّ
مصوبة نحوه ،إل
الفرق األوروبـيــة
أن الفرنسي صاحب الـ 26عامًا اختار
خــوض تجربة جيوفاني لوسلسي
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــأل ـ ــق رف ـق ــة
بيتيس ،وه ــا هــو ال ـيــوم ي ـشــارك مع
نــادي توتنهام فــي الـ«بريميرليغ».
إض ــاف ــة إل ـ ــى ن ـب ـيــل ف ـق ـي ــر ،ت ـعــاقــدت
إدارة ال ـن ــادي األنــدل ـســي مــع الـشــاب
املكسيكي دييغو الينز صاحب الـ20
ع ــام ــا ،والـ ــذي ي ـعــرف بـلـقــب «ميسي
املكسيكي» .شاب صغير لديه الكثير
م ــن اإلمـ ـك ــانـ ـي ــات ال ـف ـن ـيــة لـيـعـطـيـهــا
لبيتيس ،وسيشكل موسمه الحالي
بداية االنطالق نحو العاملية.
فـ ــي مـ ــا يـ ـخ ــص مـ ـس ــار ّ الـ ـ ـن ـ ــادي فــي
الـ ــ«لـ ـيـ ـغ ــا» ،مـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن يـنـهــي
ب ـي ـت ـيــس ال ـ ـ ـ ــدوري فـ ــي أح ـ ــد امل ــراك ــز
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة (امل ـ ــؤهـ ـ ـل ـ ــة إل ـ ـ ــى دوري
أبطال أوروبا أو الدوري األوروبــي)،
وستكون مـبــاراة الــ«كــامــب نــو» يوم
األح ــد االخ ـت ـبــار األبـ ــرز ح ــول إذا ما
أص ـبــح ال ـفــريــق ج ــاه ـزًا أك ـثــر م ــن أي
وقت مضى ملقارعة الكبار.

تعادل فريق النجمة لكرة القدم مع ضيفه القوة الجوية العراقي
 1-1على ملعب املدينة الرياضية ،في أول مباراة للنجمة تحت
قيادة املدير الفني الجديد املصري محمد عبد العظيم .ويأتي
اللقاء ضمن استعدادات الفريقني للدور الـ  32من كأس األندية
العربية ،إذ يلتقي النجمة مع الترجي التونسي في  30الجاري
على ملعب املدينة الرياضية ذهابًا ،في حني يلعب القوة الجوية،
الذي يخضع ملعسكر في بيروت ،مع الساملية الكويتي نهاية
الشهر الجاري.
وللمباراة الثانية على التوالي ،ال يحضر الجمهور النجماوي
باألعداد املطلوبة لدعم الفريق ماديًا ،كون الدخول غير مجاني.
ّ
يسجل التونسي مــراد الهذلي هدفًا،
وللمباراة الثانية أيضًا،
ّ
حيث نجح في تعديل النتيجة بعدما تأخر النجماويون 1-0
ف ــي ال ـش ــوط األول ال ــذي ظـهــر فـيــه صــاحــب األرض بـصــورة
متواضعة جـدًا .وفي الشوط الثانيّ ،
تحسن األداء النجماوي
ّ
وأثمر هدف التعادل عن طريق الهذلي الذي سبق أن سجل يوم
األحد أمام الجيش السوري وديًا ،حيث فاز النجمة  .1-2وكان
الهدف الثاني قد سجله نــادر مطر الــذي حمل شــارة القيادة
أمس أمام القوة الجوية ،رغم مشاركة علي حمام .وقد علمت
«األخـبــار» أن حمام تنازل عن شــارة القيادة في هــذه املباراة
ملصلحة مطر الذي رغب في أن يكون قائدًا للفريق أمس.

سيدات لبنان يفزن على إيران
حقق منتخب لبنان لـكــرة السلة ـ ـ سـيــدات ف ــوزًا مهمًا على
املنتخب اإليراني بنتيجة ( 88ـ ـ  ،)75األشواط ( 28ـ ـ 49( ،)14
ـ ـ  69( ،)29ـ ـ  )50و( 88ـ ـ  ،)75وذلك في املباراة األولى ضمن

منافسات بطولة غرب آسيا بكرة السلة للسيدات.
العـبــات املنتخب اللبناني قدمن مستوى جيدًا خــال اللقاء
األول لهن ،والذي أقيم على أرضية قاعة النادي األرثوذكسي
ّ
وستتهيأ العبات املنتخب ملواجهة
في العاصمة األردنية عمان.
نظيراتهن الـســوريــات عصر الـيــوم (الـســاعــة  17:00بتوقيت
ب ـيــروت) ،واألردن يــوم غــد السبت (الـســاعــة  19:00بتوقيت
بيروت) .وتبدو حظوظ سيدات املنتخب اللبناني جيدة لبلوغ
ُ
املباراة النهائية التي تلعب يوم االثنني املقبل.

بعثة َالريشة الطائرة إلى
بطولتي العرب وغرب آسيا
غــادرت بعثة االتـحــاد اللبناني للريشة الطائرة الــى العاصمة
األردنية عمان للمشاركة في بطولة املنتخبات العربية لفئتي
الذكور واإلناث دون  15سنة ودون  17سنة ،املقررة من  24آب
الجاري الى  26منه ،وفي بطولة غرب آسيا الثانية من  27آب
الجاري الى  29منه.
ً
وضمت البعثة كال من :عضو اللجنة اإلداريــة لالتحاد سمير
قسطنطني رئيسًا ،وزميله أمني الصندوق علي كزما ،املدرب
محمد البيروتي والالعبني والــاعـبــات :زينا كزما (هــوبــس)،
ياسمينا فياض (هوبس) ،رفايل رنو (الجمهور) وكارل حبيب
(الـجـمـهــور) لفئة دون  15سـنــة ،ولـيــم شميساني (هــوبــس)،
سارة فغالي (الجمهور) ،علي نعيم (هوبس) وكريستوفر ابي
يونس (مون ال سال) لفئة دون  17سنة.
وكان قد سبق البعثة الى االردن وفد من الحكام ،ضم عضو
االتـحــاد ورئـيــس لجنة الحكام غالب فقيه والحكم اآلسيوي
غــريــس عبيد ومـيــرنــا حــال ومــايـكــل طربيه الــذيــن خضعوا
لدورة تدريبية تمهيدًا ملشاركتهم في قيادة املباريات.

