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رياضة

رياضة

ّ
ّ
األنصار يجدد «الحرب الباردة» مع االتحاد
الكرة اللبنانية

هل هي المواجهة المفتوحة أم حماية
المصلحة الخاصة؟ ّهذا هو السؤال الذي
ُيطرح اليوم في ظل لعب األنصار ّدور رأس
الحربة في مواجهة مقترحات االتحاد
اللبناني لكرة القدم الرامية إلى استكمال
بطولة الدوري .األكيد أن هناك ما يمكن
الكالم عنه في اإلجابة عن السؤال
المذكور سلفًا ،لكن يبدو أن الوضع
ّ
في حال لم ِتسر األمور
سيتطور أكثر ّ
بالشكل الذي يتمناه األنصاريون
شربل ّ
كريم
ُ
لـ ـط ــامل ــا اعـ ــت ـ ـبـ ــر األن ـ ـ ـصـ ـ ــار «ال ـط ـف ــل
ّ
امل ــدل ــل» ل ــدى ات ـح ــاد ال ـكــرة فــي نظر
ّ
كــل منافسيه .هــذا كــان فــي املــاضــي
البعيد ،لكن مع الدخول في األلفية
ّ
الـجــديــدة وتـغـ ّـيــر الـهــويــة االتـحــاديــة
وتـبـ ّـدل طريقة التعاطي مع األندية
وج ــد األن ـص ــار نـفـســه «مـضـطـهـدًا»،
ب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ـ ـ ــا اع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــدت اإلدارات
املتعاقبة على النادي األكثر إحرازًا
لأللقاب في لبنان.
ّ ً
بــن مــن يعتبر األن ـصــار مـمــثــا في
ّ
االتحاد ،ومن يعتبره «كرة يتالعب
بها أصحاب القرار» ،وصلت األمور
إل ـ ـ ــى ذروت ـ ـ ـهـ ـ ــا ف ـ ــي عـ ـه ــد ال ــرئـ ـي ــس
ّ
نـبـيــل ب ــدر ،حـيــث ب ــدا وكـ ــأن «حــربــا

ّ
يريد األنصار إحراج االتحاد
للحصول على الضوء األخضر
لمقترحات تحمي مصلحته
ّ
ـرب علنية
بـ ـ ــاردة» ت ـح ــول ــت إل ــى حـ ـ ٍ
اشـ ـتـ ـعـ ـل ــت ب ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــن ،ف ـص ــرخ
األنصار مطالبًا بما اعتبره حقوقه
مستخدمًا كـ ّـل الـطــرق املـتــاحــةّ ،
ورد
ّ
االتحاد بما اعتبره تطبيقًا للقانون
بـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــه اإلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذارات وبـ ـ ــإقـ ـ ــرار
العقوبات بحق النادي األخضر.
ّ
شهدته
م ــد وج ــزر ب ــأوج ــهٍ مختلفة َ
جـ ـ ــوالت «امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك» بـ ــن الـ ـط ــرف ــن،
ف ـكــانــت ال ـ ـشـ ــرارات األول ـ ــى مــرتـبـطــة
اعترض األنصار ّ
مرات عديدة على التحكيم (عدنان الحاج علي)

(عدنان الحاج علي)

بــاع ـ ّتــراض األن ـص ــار عـلــى التحكيم
وشــنــه هـجـمــات مــوسـمـيــة عـلـيــه ،ثم
ّ
تالها اتهامات لالتحاد بالتقصير
ً
وبـســوء اإلدارة ،وص ــوال إلــى إعــان
ب ــدر ب ــوض ــوح ت ــام بــأنــه سـيـخــوض
ّ
مـعــركــة ض ـ ّـد االت ـح ــادي ــن الـحــالـيــن
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـلــة .احـتــدمــت
األم ــور ووصـلــت إلــى التظاهر أمــام
ّ
مبنى االتـحــاد الــذي أوقــف بــدر ّملدة
ش ـهــريــن ،وه ــو الـ ــذي ك ــان ق ــد تـلــقــى
عددًا من اإلنذارات في مواسم خلت.
ال ـ ـيـ ــوم فـ ـص ــل جـ ــديـ ــد مـ ــن م ـس ـل ـســل
امل ـطــالــب واالقـ ـت ــراح ــات األن ـصــاريــة
ّ
يسقط عـلــى االت ـح ــاد ال ــذي بــا شك
ّ
يفضل السير بمقترحاته ،وتحديدًا
ّ
فــي هــذه املــرحـلــة ،بما خــص مسألة
استنئاف الدوري.
أكثر من كتاب يحمل شعار النادي

ال ـب ـيــروتــي وم ـ ّ
ـذي ــل بـتــوقـيــع رئـيـســه
وأمـ ـ ــن الـ ـس ــر عـ ـب ــاس حـ ـس ــن ،رب ـمــا
ّ
أبرزها تلك التي طرح فيها االتحاد
ّ
انصب
الشكل املقبل للبطولة ،حيث
َ
الـ ـت ــركـ ـي ــز عـ ـل ــى مـ ـس ــأل ــت ــن :األولـ ـ ــى
استكمال الدوري وفق مربع ذهبي،
والثانية ترتبط بطلبه عدم اعتماد
هبوط ّ
ناد في نهاية املوسم.
أي ٍ
الـ ـنـ ـقـ ـط ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة أث ـ ـ ـ ـ ــارت ع ــام ــة
ّ
هام
استفهام
وفتحت الباب على ات ٍ
ل ــأن ـص ــار ب ــأن ــه ُيـ ـب ــرم ات ـف ــاق ــات مــن
ت ـحــت ال ـط ــاول ــة ل ـح ـمــايــة مـصــالـحــه
بالتنسيق مع األندية األصغر منه،
لناحية الــوقــوف معها فــي مطلبها
في الجمعية العمومية غير العادية
امل ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـررة ف ـ ــي  27ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،م ـق ــاب ــل
تصويتها ملصلحة املــربــع الذهبي
ودخ ــول الـفــرق األرب ـعــة األول ــى إليه

مـ ــن دون أن ت ـح ـم ــل نـ ـق ــاط مــرح ـلــة
الذهاب.
ّات ـهــام ي ـ ّ
ـرد عليه أمــن ســر األنـصــار
ً
ـث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ق ــائ ــا:
ف ــي ح ــدي ـ ٍ
«األنصار ليس معتادًا على الدخول
فــي م ـســاومــات مــع ّ
أي أح ــد ،ونـحــن
غ ـي ــر م ـض ـطــريــن ل ـل ــذه ــاب إلـ ــى ه ــذا
ال ـن ــوع م ــن ال ـخ ـط ــوات ألن ـن ــا نــرتـكــز
إلى القانون وإلى املنطق ،وبالتالي
ّ ّ
أي اتـ ـف ــاق م ـش ـبــوه بل
ل ـيــس ه ـن ــاك
إننا نتعاون للحفاظ على مصلحة
ّ
الجميع ،وخصوصًا أن االتـحــاد لم
ي ـت ـحـ ّـرك ب ـعــد تــوقــف ال ـن ـشــاط حتى
ّ
الراكدة».
قررت األندية تحريك املياه
َّ
ّ
يتلق ّ
أي
ويؤكد حسن أن األنصار لم
ـاب املــذكــور،
إجــابــة بـخـصــوص الـكـتـ ُ
فكان الكتاب اآلخــر الــذي أرســل إلى
ّ ّ
مقر االتحاد في فردان أول من أمس

ّ
الخميس ،وفـيــه لفت نظر لالتحاد
إلــى عــدم أهلية الجمعية العمومية
ل ـ ـل ـ ـبـ ـ ّـت ف ـ ـ ــي م ـ ـسـ ــألـ ــة إق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ش ـك ــل
اسـتـئـنــاف ال ـ ــدوري ،وه ــو ال ينتظر
ّ
ّ
ردًا أي ـض ــا ع ـلــى هـ ــذا ال ـك ـت ــاب لـكــنــه
ّ
ّ
ُ
يبدو وكأنه يريد أن يحرج االتحاد
أك ـثــر لـلـحـصــول عـلــى مــواف ـقــة حــول
مقترحه الذي ال يخفي أنه يرى فيه
حـمــايــة ملصلحته .وفــي هــذا اإلطــار
يـقــول حـســن« :نـحــن ال نــرى أنفسنا
ّ
ف ــي م ـع ــرك ــة م ـف ـتــوحــة م ــع االتـ ـح ــاد
ب ــل ن ـت ـح ـ ّـرك ع ـن ــدم ــا نـ ــرى األن ـص ــار
ّ
مـسـتـهـ َـدفــا ،ول ــو أن م ــا ت ـ ّـم اقـتــراحــه
قــد يعتبر البعض أنــه ال يستهدف
ّ
األنـصــار ،لكنه غير مقبول مــن ِقبل
نادينا» .ويتابع« :ولد لدينا شعور
ب ــأن هـنــاك مــا ُي ـحــاك ضــد األن ـصــار،
وت ــوق ـف ـن ــا ع ـن ــد اس ـت ـك ـم ــال الـ ـ ــدوري
بـشـكــل جــديــد وه ــو أم ــر يعتبر غير
ً
قــانــونــي ،إضــافــة إلــى استكماله من
دون العبني أجانب».
هـنــا ي ـبــرز تـنــاقــض ب ــن ه ــذا الـكــام
ّ
ومــا فعله األن ـصــار عـنــدمــا وق ــع مع
ُ
األندية أجمع على كتاب أرســل إلى
ّ
االتحاد بخصوص العقود و«القوة
الـ ـق ــاه ــرة» ال ـت ــي ت ـم ـنــع األن ــدي ــة مــن
تـنـفـيــذهــا ،لـكــن حـســن يــوضــح «نعم
ّ
وقعنا على هذا الكتاب لكن الهدف
ّ
ك ــان ل ـجـ ّـس نـبــض االتـ ـح ــاد الــدولــي
واستمزاج رأي االتـحــاد املحلي في
م ــا خ ـ ّـص أي خ ـطــوة مــرتـبـطــة بـهــذا
ال ـش ــأن ،لـكـنـنــا ال نـقـبــل ف ـكــرة إل ـغــاء
األجــانــب .أو تغيير نـظــام املسابقة
بل استئنافها بنظام جديد ،وأجزم
أن هـنــاك العـبــن لبنانيني يملكون
عـ ـق ــودًا أع ـل ــى ق ـي ـمــة مــال ـيــة م ــن تـلــك
ال ـتــي ت ـخـ ّـص الـكـثـيــر م ــن األج ــان ــب،
ف ــوض ـع ـن ــا ع ــام ــة اس ـتـ ـف ـه ــام ح ــول
أسـ ـ ـب ـ ــاب عـ ـ ــدم اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـع ـن ـصــر
األجـ ـنـ ـب ــي والـ ـ ـه ـ ــدف مـ ــن وراء ه ــذا
القرار».
الواضح أن األنصار يغمز من قناة
حرمانه من أجانبه املميزين الذين
ي ـع ـت ـب ــره ــم س ــاح ــا ق ــوي ــا سـيـجـلــب
لـ ــه لـ ـق ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ،لـ ـك ــن األك ـ ـيـ ــد أن
األفـضـلـيــة ليست فــي مصلحته إذا
مـ ــا اعـ ـتـ ـم ــدت م ــرح ـل ــة ذهـ ـ ــاب ف ـقــط،
كــونــه خ ـســر م ــع الـنـجـمــة ف ــي بــدايــة
ّ
املشوار ،لذا فإنه يريد إما استكمال
الـ ـبـ ـط ــول ــة مـ ــع م ــرب ــع ذه ـ ـبـ ــي ،وم ــن
دون ح ـمــل ال ـن ـقــاط أو إطــاق ـهــا من
جــديــد ،إذا كانت ستقام مــن مرحلة
واحــدة وكــون هــذا األمــر يتالقى مع
كــامــه الـقــانــونــي أكـثــر مــن االق ـتــراح
ـرار غير
األول الــذي
يجعله يقبل بـقـ ٍ
قانوني على ّ
حد وصفه له!
َ
مستهدفًا
إذًا ي ــرى األن ـص ــار نـفـســه
ّ
مــن االت ـح ــاد م ــرة جــديــدة ،ومعتبرًا
أن األخير يجب أن يلحظ مشاركته
اآلسيوية ومشاركة األجانب لإلبقاء
عـلــى مـسـتــوى مـقـبــول ل ـلــدوري .كما
ت ــؤك ــد مـ ـص ــادره أنـ ــه س ـي ـش ــارك فــي
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة غ ـيــر ال ـعــاديــة
لــوضــع املــزيــد مــن الـضـغــوط ولرمي
مسؤولية ّ
أي ارت ــدادات الحقة عنه،
بعدما أقفل ملف إرســال أي مقترح
ّ
أو كتاب إلى االتحاد.
ل ـكــن م ـ ــاذا ل ــو ل ــم ت ـج ـ ِـر ال ــري ــاح بـمــا
ُ
ي ـش ـت ـهــي األن ـ ـصـ ــاريـ ــون واس ــت ـك ـم ــل
ّ
الــدوري وفق املقترحات االتحادية؟
ـدر أنـصــاري
اإلجــابــة تــأتــي مــن م ـصـ ٍ
م ـ ـ ـشـ ـ ــارك فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرار ،ف ـي ـخ ـت ـص ــر
ّ
م ـت ـ ّ
ـوع ـدًا« :ف ــي ح ــال ف ــرض االت ـح ــاد
ّ
ّ
مــا ي ــروج لــه حاليًا ،فــإن موقفًا غير
مـ ـسـ ـب ــوق سـ ـيـ ـص ــدر ع ـ ــن األن ـ ـصـ ــار
وس ـي ـصــدم ال ـج ـم ـيــع» ،م ــا يـعـنــي أن
ال ـح ــرب ل ــم تـنـتــهِ وم ـعــركــة مفتوحة
أخرى قد تكون باالنتظار.

مونديال األندية

أبرز مباريات األسبوع

فالمنغو  Xليفربول نهائي جديد بعد  38عامًا
يصطدم ليفربول اإلنكليزي
بنظيره فالمنغو البرازيلي،
في المباراة النهائية لكأس
العالم لألنديةّ .
تأهل
ّ
«الريدز» بعد تخطيه فريق
مونتيري المكسيكي (-2
 ،)1بينما وصل فالمنغو
إلى النهائي إثر فوزه على
(.)1-3
الهالل السعودي
َ
مباراة صعبة على الطرفين
ُ
ستلعب اليوم على ملعب
خليفة الدولي في قطر،
( 19:30بتوقيت بيروت)

يـ ـع ـ ّـد ف ــام ـن ـغ ــو فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة األخـ ـي ــرة
الفريق األنجح في بــاد السامبا ،بعد
املجهود الكبير الــذي قامت بــه اإلدارة
إلع ــادة إحـيــاء الـنــادي مــن جــديــد .بــدأت
أولـ ـ ــى الـ ـخـ ـط ــوات ع ـب ــر إع ـ ـ ــادة ج ــدول ــة
ال ـح ـســابــات املــال ـيــة ف ــي م ـحــاولــة لـسـ ّـد
ّ
ال ــدي ــون امل ـتــرتـبــة عـلــى ال ـن ــادي ،والـتــي
وصـ ـل ــت ع ـ ــام  2013إل ـ ــى  200م ـل ـيــون
يورو .مع انتهاج سياسات جديدة في
يكتف
اسـتـقــدام الــاعـبــن وبـيـعـهــم ،لــم
ِ
فالمنغو ّ
بسد ديونه فحسب ،بل ّ
تحول
في غضون سنوات قليلة إلى أحد أغنى
األن ــدي ــة ال ـبــرازي ـل ـيــة .اس ـت ـقـ ّـر فــامـنـغــو
ّ
ماليًا ،فكبرت التطلعات .األلقاب باتت
مطلبًا رئيسيًا ل ــإدارة ،غير أن ذلــك لم
ّ ّ
يتحقق إل بعد تعيني املدرب املخضرم
خورخي خيسوس على رأس العارضة
الفنية للفريق ،ال ــذي خلف فــي مايو/
آي ــار املــاضــي املــديــر الفني الـســابــق أبل
براخا.
ّ
تـســلــم خـيـســوس ن ــادي فــامـنـغــو بعد
مـضــي  10ج ــوالت عـلــى بــدايــة ال ــدوري
ّ
املاضي ،كان الفريق يحتل آنذاك املركز

السبت  21كانون األول
مونتيري  xالهالل
16:30
ليفربول  xفالمينغو
19:30
أودينزي  xكالياري

16:00

إنتر  xجنوى

19:00

تورينو  xسبال

21:45

بايرن  xفولفسبورغ
ماينز  xليفركوزن
شالكه  xفرايبورغ

16:30

كولن  xبريمني
اليبزغ  xأوغسبورغ

ّ
تأهل ليفربول إلى النهائي بعد تجاوزه مونتيري المكسيكي (أ ف ب)

حسين فحص

11

الثالث مبتعدًا بــ 8نقاط عــن الـصــدارة.
ب ـ ـعـ ــد م ـ ـضـ ــي خـ ـمـ ـس ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ،أنـ ـه ــى
فالمنغو املــوســم فــي املــركــز األول بــ90
نقطة ،مبتعدًا عن الوصيف سانتوس
ب ــ 16نقطة كاملةٌ .
لقب هــو السابع في
تــاريــخ ال ـنــادي ،واألول منذ عــام .2009
ـف ف ــام ـن ـغ ــو بـ ــذلـ ــك ،بـ ــل تـ ـ ّـوج
لـ ــم ي ـك ـت ـ ِ
ببطولة كوبا ليبرتادوريس ـ البطولة
اإلقليمية األعــرق على مستوى األندية
في أميركا الجنوبية ـ على حساب ريفر
باليت األرجنتيني ،بعد «ريمونتادا»
مثيرة على ملعب املونيمومنتال ،في
ّ
العاصمة البيروفية ليما .استهل ريفر
باليت املـبــاراة بهدف عند الدقيقة ،14
ثم سيطر على أغلب مجريات املباراة.
حينها ،كــان خورخي خيسوس يسير
ن ـحــو ن ـهــايــة مـخـيـبــة ج ــدي ــدة لـنـهــائــي
ب ـط ــول ــة قـ ــاريـ ــة ،ح ـت ــى ل ـع ــب غــابــري ـيــل
ّ
وسجل
باربوزا «غابي غول» دور املنقذ
هدفني فــي الدقيقتني  89و 92مــن عمر
اللقاء ،ليقود فالمنغو إلــى لقبه ّ
األول
في البطولة منذ  38عامًا .هكذا ،أصبح
املــدرب البرتغالي ثاني مــدرب أوروبــي
ي ـ ـتـ ـ ّـوج بـ ـك ــأس لـ ـيـ ـب ــرت ــادوري ــس ،بـعــد
الكرواتي ميركو يوزيتش الذي حصد

نفس اللقب عــام  1991مــع فريق كولو
كولو التشيلي.
كــانــت املـنـفـعــة مـشـتــركــة ب ــن فالمنغو
وخـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــوس .األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر دخـ ـ ـ ــل ن ـه ــائ ــي
ليبرتادوريس وفي عقله شبح موسمه
السيئ مع بنفيكا (أشرف على تدريبه
في السنوات املمتدة بني  2009و،)2015
عندما خسر ثالثية الدوري واليوروبا
ليغ وكــأس البرتغال تواليًا عام .2013
ّ
استمرت مع املدرب البرتغالي
الخيبات
ف ــي ال ـن ـهــائ ـيــات الـ ـق ــاري ــة ،ح ـيــث خـســر
نهائي اليوروبا ليغ بعدها بعام ّ
ضد
إشبيلية بنتيجة ( .)4-2مــع فالمنغو،
ّ
تـ ـم ــك ــن خـ ـيـ ـس ــوس مـ ــن كـ ـس ــر ال ـل ـع ـن ــة،
ّ
ليتأهل عبر ورقة الليبرتادوريس إلى
ك ــأس ال ـعــالــم لــأنــديــة ،وي ـصــل بـعــدهــا
ـوات ثــابـتــة إل ــى نـهــائــي الـبـطــولــة
ب ـخ ـطـ ٍ
مصطدمًا ببطل أوروبا ليفربول.
ل ـقـ ٌ
ـاء تـنـتـظــره جـمــاهـيــر فــامـنـغــو على
أحـ ّـر مــن الجمر ،فهي التي أنـشــدت عن
ّ
املــدرجــات فــي كــل مـبــاراة لفريقها على
ملعب مــاراكــانــا ضـمــن مـبــاريــات كوبا
لـ ـيـ ـب ــرت ــادوري ــس« :ف ـ ــي  ،1981كـتـبـنــا
التاريخ أمام اإلنكليز عندما فزنا على
ليفربول ( ،)0-3فالمنغو بطل العالم».

جـ ـ ــاءت ت ـل ــك ال ـه ــزي ـم ــة ع ـل ــى ي ــد رف ـق ــاء
زيـ ـك ــو ف ــي كـ ــأس اإلن ـتــركــون ـت ـي ـن ـن ـتــال،
البطولة السابقة لكأس العالم لألندية،
وقـ ــد كـ ــان ال ـت ـتــويــج ف ــي ت ـلــك الـبـطــولــة
بمثابة ن ــواة والدة فالمنغو ،ليصبح
أح ــد األرب ـع ــة الـكـبــار فــي ال ـبــرازيــل إلــى
جانب فلومينينسي ،فاسكو دي غاما
وبوتافوغو.
بـ ـع ــد  38ع ـ ــام ـ ــا ،يـ ـتـ ـج ـ ّـدد الـ ـلـ ـق ــاء بــن
الفريقني .رغم الحافز الكبير لفالمنغو،
تبقى كفة ليفربول هي األرجــح للفوز.
ف ـ ــي األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ق ـ ـ ــام امل ـ ـ ــدرب
األملاني يورغن كلوب بإراحة تشكيلته
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ولـ ـع ــب الـ ـف ــري ــق ال ــردي ــف
مـ ـب ــاراة آسـ ـت ــون ف ـيــا ف ــي ربـ ــع نـهــائــي
كأس كاراباو نظرًا إلى ازدحام الجدول.
م ــع تـحـقـيــق ل ـي ـفــربــول لـقـبــن ف ـقــط مع
كلوب طيلة  3سنوات ،ستكون بطولة
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ــأن ــدي ــة ه ــدف ــا أســاس ـيــا
ّ
متصدر
ل ــإدارة ،فــي مــوسـ ٍـم يـبــدو فيه
ّ
وقت مضى
الـ«بريميرليغ» أقرب من أي ٍ
ل ـل ـت ـتــويــج ب ـل ـقــب ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي،
للمرة األولى منذ عام .1990

ألدرويرلد يوقع عقدًا جديدًا مع
ّتوتنهام

ُجرد الرباع األوكراني أليكسي توروختي من ذهبية
(وزن دون  )105كلغ التي نالها في أوملبياد لندن
 2012بسبب املنشطات ،وذلــك بحسب ما أعلنت
اللجنة األوملـبـيــة الــدولـيــة .وك ــان الــربــاع األوكــرانــي،
ال ـبــالــغ م ــن الـعـمــر  33ع ــام ــا ،مــوقــوفــا مـنــذ كــانــون
ُاألول/ديسمبر  2018بعد إعــادة فحص عينة بول
أخ ــذت منه فــي أوملـبـيــاد لـنــدن  ،2012بحيث ّ
تبي
تناوله مــادة التيستوستيرون املحظورة .وأشــارت
اللجنة األوملبية الدولية إلى أنها أوقفت توروختي
لعامني مع إلغاء جميع النتائج التي حققها بني 4
آب/أغسطس  2012و 3أب/أغسطس  2015بسبب
تناوله املادة املحظورة.
ولم تذكر اللجنة األوملبية الدولية إذا كانت الذهبية
ال ـتــي نــالـهــا األوك ــران ــي سـتــذهــب لـصــاحــب ّاملــركــز
الثاني اإليراني نافاب ناصر شالل الذي حل أمام
البولندي بارتلوميي بونك صاحب البرونزية.

مايوركا  xإشبيلية

14:00

برشلونة  xأالفيس

17:00

فياريال  xخيتافي

19:30

بلد الوليد  xفالنسيا

22:00

إيفرتون  xآرسنال

14:30

أ.فيال  xساوثهامبتون
نورتش  xوولفز
نيوكاسل  xك.باالس
برايتون  xشيفيلد
يونايتد
بورنموث  xبرنلي
مان سيتي  xليستر
سيتي

وقع الدولي البلجيكي توبي ألدرويرلد عقدًا جديدًا مع
فريقه توتنهام اإلنكليزي لكرة القدم ّ
يمتد حتى عام
النادي في بيان له« :يسرنا اإلعالن أن
 .2023وأعلن ّ
توبي ألدرويرلد وقع عقدًا جديدًا مع النادي حتى ّعام
 ،»2023مضيفًا «تــوبــي ،الدعامة األساسية لخطنا
الـخـلـفــي ،لـعــب  50م ـب ــاراة مــن أص ــل  58م ـب ــاراة في
املوسم املــاضــي ،وبــدأ أساسيًا في  12من أصــل 13
مباراة في طريقنا إلى املباراة النهائية لدوري أبطال
أوروب ــا .وحتى اآلن ،بــدأ أساسيًا في  16مـبــاراة من
مبارياتنا الـ 17في الدوري اإلنكليزي املمتاز».
ومـثــل ألــدرويــرلــد ( 30عــامــا) منتخب ب ــاده فــي 98
مباراة ،وكان في صفوفه حني نال املركز الثالث في
كأس العالم  2018في روسيا .وانتقل ألدرويرلد إلى
تــوتـنـهــام قــادمــا مــن أتلتيكو مــدريــد اإلسـبــانــي عــام
 ،2015وجاءت موافقته على تمديد عقده مع النادي
اللندني مع قــدوم املــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو
ال ــذي ك ــان يــريــد الـتـعــاقــد مــع البلجيكي خ ــال فترة
وجوده على رأس الجهاز الفني ملانشستر يونايتد.

ُ
عين الهالل على المركز الثالث

يأمل الـهــال السعودي بطل دوري أبـطــال آسـيــا ،في
تعويض خـســارتــه فــي ال ــدور نصف النهائي لكأس
العالم لألندية املقامة في قطر ،باحتالل املركز الثالث
عندما يالقي مونتيري املكسيكي بطل الكونكاكاف
اليوم ( 16:30بتوقيت بيروت).
وقبيل املباراة النهائية التي ستجمع على ستاد خليفة
الــدولــي لـيـفــربــول اإلنـكـلـيــزي بـطــل أوروب ــا وفالمنغو
البرازيلي بطل أميركا الجنوبية ،سيكون املوعد مع
الـخــاســريــن فــي نـصــف الـنـهــائــي :ال ـهــال ال ــذي سقط
أمــام فالمنغو ( )3-1بعد مباراة أنهى شوطها األول
ّ
متقدمًا بهدف ،ومونتيري الذي خسر أمام ليفربول
( )2-1بهدف البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو في
الوقت بدل الضائع.
وفي مشاركته األولى في مونديال األندية ،بدا الهالل
قـ ــادرًا عـلــى تحقيق مـفــاجــأة فــي مــواجـهــة فالمنغو
الــذي يشرف عليه املـ ّ
ـدرب السابق للفريق السعودي،
ّ
البرتغالي جورج جيزوس .تمكن الزعيم اآلسيوي من
مقارعة الفريق األمـيــركــي الجنوبي ،قبل أن يفرض
األخـيــر واقعيته وســرعـتــه فــي الـشــوط الـثــانــي ،ويـ ّ
ـدك
املرمى السعودي بثالثة أهداف ويعبر إلى النهائي.
وق ــال م ــدرب ال ـهــال الــرومــانــي رازفـ ــان لوشيسكو:
«فريقنا كان رائعًا في الشوط األول ّ
وربما كان علينا
ّ
تحقيق ف ــارق أكـبــر (مــن ال ـهــدف) ،لكننا لــم نستغل
ذل ــك» .وأض ــاف «فالمنغو حصل على فــرص سهلة
ّ
وتمكن من التسجيل من خاللها» ،معتبرًا أن «مهارات
الالعبني (في فالمنغو) صنعت الفارق في النهاية».

17:00

19:30

مرسيليا  xنيم
نيس  xتولوز
باريس  xأميان
ريم  xليون

حول العالم

تجريد الرباع األوكراني توروختي من
ذهبيته األولمبية

برلني  xغالدباخ

19:30

21:45

موناكو  xليل
ستراسبورغ x
س.إيتيان
األحد  22كانون األول
أتالنتا  xميالن
بارما  xبريشيا
ليتشي  xبولونيا
ساسولو  xنابولي
ليغانيس  xإسبانيول
أوساسونا x
ر.سوسيداد
ريال بيتيس  xأ.مدريد
ليفانتي  xس.فيغو
ريال مدريد  xأ.بلباو
واتفورد  xمان يونايتد
توتنهام  xتشيلسي

18:30

يوفنتوس  xالتسيو

18:45

بادربورن  xفراكفورت

19:00

13:30
16:00
21:45
13:00
15:00
17:00
17:30
22:00
16:00

