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رياضة

رياضة

ّ
ً
الكرة اللبنانية عاد منتخب لبنان لكرة القدم للشابات من البحرين ،حامال معه كأس غرب آسيا بعد فوزه ّ على منتخب البحرين المضيف في النهائي ،0-3
على إنجاز منتخب الناشئات في البطولة عينها .لقبان لفتيات لبنان شكال بارقة أمل بإمكانية الذهاب بعيدًا في قارة آسيا
ليضيف لقبًا جديدًا بعد أقل من شهر ّ
على صعيد كرة القدم للسيدات في ظل اهتمام اتحادي بهذه اللعبة

ّ
ٌّ
ٌ
ثان في أقل من شهر
لقب نسوي ٍ

ّ
شابات لبنان بطالت غرب آسيا
عبد القادر سعد
لم يكن املشهد عاديًا أمس في مطار
بـيــروت .عند الساعة الثانية عشرة
والـ ـنـ ـص ــف ،وصـ ـل ــت ط ــائ ــرة ط ـي ــران
ال ـخ ـل ـي ــج ح ــام ـل ــة الع ـ ـبـ ــات مـنـتـخــب
لبنان للشابات (دون  18عــامــا) في
كرة القدم ومعهن كأس بطولة غرب
آسيا .األجواء في مطار بيروت كانت
اسـتـثـنــائـيــة ،بــوجــود ع ــدد كـبـيــر من
أهالي الالعبات ،اضافة الى جمهور
حضر الستقبال بطالت غــرب آسيا
وبجهد الفــت من «ألـتــراس» جمهور
ٍ
ن ــادي الـنـجـمــة (ســوبــر ن ــوف ــا) .تـقـ ّـدم
ه ــؤالء رئـيــس االت ـحــاد هــاشــم حيدر

نالت ليلى اسكندر لقب
ّ
هدافة البطولة برصيد سبعة
أهداف ،وحصل المنتخب على
جائز اللعب النظيف
وعـضــو الـلـجـنــة التنفيذية ورئـيــس
لـجـنــة ال ـك ــرة الـنـســائـيــة ف ــي االت ـحــاد
جـ ـ ـ ـ ــورج سـ ـ ـ ـ ــوالج الـ ـ ــذيـ ـ ــن ح ـ ـضـ ــروا
الستقبال العبات املنتخب.
ف ــي م ـكــان قــريــب ج ـ ـدًا ،وق ــف الــوزيــر
ّ
السابق وئام وهاب أيضًا الستقبال
الع ـبــات املـنـتـخــب .قــد ي ـبــدو للوهلة
األول ــى وج ــود الــوزيــر وه ــاب غريبًا
ف ــي حـ ــدث ري ــاض ــي ح ـت ــى ولـ ــو ك ــان
على صعيد تحقيق انجاز خارجي
مل ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان ــي .لـ ـك ــن أمـ ـ ــس ك ــان
وج ـ ـ ــود ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق ط ـب ـي ـع ـيــا.
ف ـقــائــدة منتخب لـبـنــان ري ــدا وهــاب
هــي ابـنــة ال ــوزي ــر ،وم ــن الطبيعي أن
يكون حاضرًا.
أس ـ ـطـ ــورة ف ــري ــق األن ـ ـصـ ــار ال ـســابــق
وهـ ــدافـ ــه ال ـت ــاريـ ـخ ــي فـ ـ ــادي ع ـلــوش
أيضًا كان حاضرًاٌ .
ٌ
طبيعي طاملا
أمر

العبات لبنان يحتفلن بكأس غرب آسيا في مطار بيروت (عدنان الحاج علي)

أن ابنته هبة علوش هي مع منتخب
لبنان للشابات وإحدى مهاجماته.
أقل من نصف ساعة ،وتخرج العبات
امل ـن ـت ـخ ــب ي ـت ـق ــدم ـه ــن األم ـ ـ ــن ال ـع ــام
لــات ـحــاد ال ـل ـب ـنــانــي ج ـه ــاد الـشـحــف
واملدير الفني لالتحاد باسم محمد
لتنفجر قــاعــة االسـتـقـبــال فــي املطار
بالهتاف الذي أطلقت شرارته ّ
هدافة
املنتخب ليلى اسكندر الـتــي دخلت
حــامـلــة ال ـكــأس عـلــى وق ــع هتافاتها
ُ
وه ـتــافــات زمـيــاتـهــا ال ـلــواتــي ز ّيـنــت
أعناقهن بالورود.
ل ـ ـق ـ ـيـ ــت ب ـ ـ ـطـ ـ ــات مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان

ً
ٍّ
نسوي
استقباال مميزًا يليق بإنجاز
ي ــأت ــي م ــن رح ــم امل ـع ــان ــاة ال ـت ــي يمر
بـهــا لـبـنــان .حـصــدت الع ـبــات لبنان
أك ـث ــر م ــن ج ــائ ــزة ،ف ـب ــاالض ــاف ــة ال ــى
اللقب تـ ّـوجــت اسكندر بلقب ّ
هدافة
البطولة برصيد سبعة أهداف .كما
ن ــال مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ج ــائ ــزة الـلـعــب
أنهى مشاركته في
النظيف بعدما
ّ
البطولة من دون تلقي أي إنذار في
خمس مباريات فــاز منتخب لبنان
ل ـل ـشــابــات فـيـهــا ب ـعــدمــا ت ـفــوق على
منتخبات األردن واإلمارات والعراق
فـ ــي الـ ـ ـ ــدور األول ،وعـ ـل ــى مـنـتـخــب

فلسطني في نصف النهائي.
ب ـ ـ ـ ـ ــرأي امل ـ ــدي ـ ــر ال ـ ـف ـ ـنـ ــي ل ـل ـم ـن ـت ـخــب
هــاغــوب ديمرجيان «كــانــت اسكندر
والـ ـح ــارس ــة رشـ ــا ي ــاغ ــي تـسـتـحـقــان
أيضًا جائزتي أفضل العبة وأفضل
حارسة في البطولة .لكن من الصعب
أن تحصد جميع الجوائز» كما يقول
املـ ـ ــدرب ال ــوط ـن ــي ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» .فــرح
ّ
الــطـيــار أيـضــا استحقت جــائــزة بعد
األداء املميز في البطولة.
ديمرجيان اعتبر أن منتخب لبنان
ّ
للشابات حقق لقب غرب آسيا نتيجة
ل ـل ـخ ـبــرة الـ ـت ــي أص ـب ـح ــت ال ــاع ـب ــات

يـتـمـتـعــن ب ـهــا ب ـعــد خ ـســارت ـهــن لقب
العام املاضي« .أضــف الــى ذلــك كثرة
ّ
ال ـب ـط ــوالت ال ـت ــي ي ـنــظ ـم ـهــا االت ـح ــاد
اللبناني على صعيد الكرة النسائية
كـ ـبـ ـط ــول ــة ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ودون ال ـ ـ ـ ـ 19
وال ـ  17وأخيرًا دون الـ  .15هذا األمر
أدى الى خوض الالعبات العديد من
املباريات ،اضافة الى اهتمام األندية
بالالعبات وخصوصًا في ظل وجود
مواهب كثيرة في لبنان تقوم األندية
بالبحث عنها».
من جهتها ،رأت ّ
هدافة املنتخب ليلى
اس ـك ـن ــدر أن امل ـه ـمــة ل ــم ت ـكــن سـهـلــة،
«لـ ـك ــن االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـت ـع ـل ـي ـمــات امل ـ ــدرب
هــاغــوب ،وخ ــوض الـبـطــولــة مــن قبل
زمـيــاتــي بقلب واح ــد سـمــح للبنان
بإحراز اللقب .فقد َ
هدفنا الى توجيه
رسالة الى أنه رغم كل شيء بشع في
بلدنا ،تذكروا أن هناك  22فتاة يردن
السير باألمور الى األمام».
أما قائدة املنتخب ريدا وهاب ،فرأت
في حديث مع «األخـبــار» أن العبات
م ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـشـ ــابـ ــات كـ ـت ــن ت ــاري ـخ ــا
جــدي ـدًا« .فـبـعــدمــا كــانــت األل ـقــاب من
نصيب منتخبات أخرى في السابق،
استطاع لبنان إحــراز اللقب بالروح
ال ــواح ــدة وال ـق ـلــب ال ــواح ــد للفتيات.
وأع ـ ــد ب ــامل ــزي ــد م ــن األلـ ـق ــاب ف ــي ظل
اهتمام االتحاد باللعبة».
ال ــاع ــب ال ـت ــار ّي ـخ ــي فـ ـ ــادي ع ـل ــوش،
الـ ــذي ب ــدا م ـت ــأث ـرًا ج ـ ـدًا ،ف ـقــد تـحــدث
بالدرجة األولى كأب ّ
معبرًا عن فخره
ٍ ّ
بابنته هبة «التي ذكرتني باملاضي
حــن كنت العـبــا ،وأتمنى أن تصبح
أفضل مني» ،يقول الهداف التاريخي
لـ«األخبار».
أم ــا بــرأيــه كــاعــب ســابــق لــه خبرته،
فقد رأى أن منتخب لبنان قـ ّـدم ً
أداء
جـ ـيـ ـدًا وث ــاب ـت ــا ف ــي املـ ـب ــاري ــات ال ـتــي
خــاض ـهــا ،وم ــع اك ـت ـســابــه امل ــزي ــد من
الخبرة سيصبح قــادرًا على تحقيق
املزيد من األلقاب.

حدث

تتوجه أنـظــار ال ـشــارع الــريــاضــي غدًا
الخميس عند الساعة العاشرة صباحًا
الى مجلس النواب ،حيث تعقد لجنة
الشباب والرياضة اجتماعًا هو األول
من نوعه يجمع رؤساء ثالثة اتحادات

أول اجتماع من نوعه
يجمع رؤساء ثالثة اتحادات
رياضية جماعية
رياضية جماعية هي :كرة القدم ،كرة
الـسـلــة وال ـك ــرة ال ـطــائــرة .غـ ـدًا ،يـتـ ّ
ـوجــه
الــرؤســاء :هاشم حـيــدر ،أكــرم الحلبي
وميشال أبي رميا الى مجلس النواب
لوضع هموم ألعابهم وشجونها على
طاولة لجنة الشباب والرياضة التي
س ـت ـك ــون ح ــاض ــرة ب ــوج ــود رئـيـسـهــا
سيمون أبي رميا وأعضاء اللجنة.

السوبر اإلسباني

أندية إسبانيا تتنافس في السعودية

األموال مقابل تلميع الصورة!

ي ـت ـحـ ّـول ص ــراع ك ــرة ال ـقــدم االسـبــانـيــة
إلى االراضي السعودية حيث تتنافس
بني اليوم االربعاء واالحد املقبل أربعة
أنــديــة مــن الـعـيــار الثقيل عـلــى الـكــأس
السوبر الـتــي تـقــام للمرة االول ــى على
شكل بطولة رباعية مصغرة ،يتقدمها
ال ـع ـمــاقــان ريـ ــال م ــدري ــد وبــرش ـلــونــة.
وع ـل ــى م ـل ـعــب مــدي ـنــة امل ـل ــك ع ـبــد الـلــه
الــريــاض ـيــة «ال ـج ــوه ــرة امل ـش ـعــة» ال ــذي
ّ
يتسع لـ 62ألف متفرج في جدة ،يواجه
ري ــال مــدريــد امل ـتــوج باللقب  10مــرات
آخرها في  ،2017فالنسيا املتوج مرة
واحــدة في  1999اليوم االربـعــاء ،فيما
يلتقي الخميس في ثاني نصف نهائي
بــرشـلــونــة حــامــل الــرقــم الـقـيــاســي (13
لقبًا) مع أتلتيكو مدريد بطل املسابقة
في  1985و .2014ويلتقي الفائزان في
املباراة النهائية االحد في جدة ايضًا.
وخ ـس ــر بــرش ـلــونــة ،ب ـطــل ال ـ ــدوري في
املــوسـمــن املــاضـيــن ،فــي نهائي كأس
امل ـل ــك امل ــوس ــم امل ــاض ــي أمـ ــام فــالـنـسـيــا
( .)2-1الــى ذل ــك ،يـشــارك قطبا مــدريــد،
أتلتيكو وريــال ،بعد إنهائهما موسم
 2019-2018فـ ــي املـ ــركـ ــزيـ ــن ال ـث ــان ــي
والثالث تواليًا في ترتيب الدوري.
وأث ـ ـيـ ــر جـ ـ ــدل حـ ـ ــول اقـ ــامـ ــة امل ـس ــاب ـق ــة
ب ـح ـل ـت ـهــا الـ ـج ــدي ــدة ع ـل ــى ب ـع ــد 6400
كلم مــن اسـبــانـيــا ،وقــد رفـضــت محطة
«أر ت ــي ف ــي آي» االس ـب ــان ـي ــة ال ـت ـقــدم
ب ـط ـلــب ال ـح ـص ــول ع ـلــى ح ـق ــوق الـنـقــل
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي ،م ـع ـت ـبــرة أن امل ـســاب ـقــة
ُ
ستقام في دولة «ال تحترم فيها حقوق
االن ـس ــان» .واعـتـبــرت جـهــات أخ ــرى أن
ال ـس ـعــوديــة تــريــد م ــن اسـتـضــافــة هــذه
املسابقة تلميع صورتها أمــام العالم
بـعــد ال ـت ـجــاوزات الـكـثـيــرة ال ـتــي قامت
بها ،والجرائم التي اتهمت بها أيضًا.
وتأتي استضافة جدة للكأس السوبر
اإلسبانية ،بعد أن احتضنت العاصمة
ال ــري ــاض الـ ـك ــأس ال ـس ــوب ــر االي ـطــال ـيــة
الـتــي ت ـ ّـوج بها التسيو فــي  22كانون
االول/ديـسـمـبــر املــاضــي ،على حساب
يوفنتوس ( )1-3املـشــارك فــي صفوفه
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وح ـصــل االت ـح ــاد االس ـبــانــي واالنــديــة
امل ـشــاركــة عـلــى حــوافــز مــاديــة مـغــريــة،
إذ س ـي ـن ــال ك ــل م ــن ب ــرش ـل ــون ــة وريـ ــال
مــدريــد  6مــايــن ي ــورو ( 6,72ماليني

تريد السعودية
من خالل هذه
المسابقة تلميع
صورتها أمام العالم

دوالر اميركي) ،مقابل  3ماليني يورو
لكل من أتلتيكو وفالنسيا .وفــي حال
بلوغ ريــال مــدريــد وبرشلونة املـبــاراة
النهائية يتوقع أن ينال كل منهما 10
ماليني يورو خالل هذا االسبوع.
وت ـ ــوص ـ ــل االتـ ـ ـح ـ ــاد االسـ ـ ـب ـ ــان ـ ــي ال ــى
اتفاق تستضيف السعودية بموجبه
املسابقة لثالث سـنــوات بصفقة تبلغ
 120م ـل ـي ــون ي ـ ـ ــورو ،ي ـع ـت ــزم االت ـح ــاد

امل ـح ـلــي أن يـنـفـقـهــا ع ـلــى ت ـطــويــر كــرة
ال ـس ـيــدات ودوري ـ ــات ال ــدرج ــات الــدنـيــا
بحسب ما أعلن.
وقال رئيس االتحاد لويس روبياليس
فــي تـشــريــن الـثــانــي/نــوفـمـبــر املــاضــي
إن ال ـن ـظــام ال ـقــديــم حـيــث ك ــان يتقابل
بطل الدوري مع حامل الكأس في آب/
اغـسـطــس ،لــم يـعــد يـجــذب الجماهير،
«الـكــأس السوبر كــان مصيرها املــوت.
لــن تــذهــب االم ــوال لـبـنــاء الـقـصــور ،بل
ال ــى ك ــرة ال ـس ـيــدات وان ــدي ــة الــدرجـتــن
الثانية والثالثة .طبعًا املال مهم ،ومن
ينكر ذلك؟ املال مهم جدًا ،لكنه سيذهب
الى املكان املناسب».
وأوض ــح روبـيــالـيــس أن إقــامــة الـكــأس
ال ـس ــوب ــر خ ـ ــارج إس ـبــان ـيــا ت ـه ــدف الــى
الترويج لكرة القدم املحلية ،ال سيما
في سياق تفكير إسبانيا في الترشح
الستضافة مونديال  ،2030كما ستقام
«خالل فصل الشتاء ،بهدف التخفيف
من ضغط املسابقاتً ،
بناء على طلب
األندية والالعبني».

وي ـف ـت ـقــد م ـ ــدرب ري ـ ــال ال ـفــرن ـســي زيــن
الدين زيدان مهاجميه البلجيكي ادين
هازار (اصابة في الكاحل) ،والفرنسي
كــريــم بنزيمة والــويـلــزي غــاريــث بايل
بداعي االصابة.
وأش ـ ـ ــار ال ـ ـنـ ــادي امل ـل ـك ــي ع ـل ــى مــوقـعــه
الرسمي أن بنزيمة يعاني من اصابة
«في العضلة الخلفية لفخذه اليسرى»،
مقابل «الـتـهــاب فــي الـجـهــاز التنفسي
ال ـع ـلــوي» لــزمـيـلــه الــوي ـلــزي ،علمًا بــأن
االخـيــريــن شــاركــا اساسيني فــي عطلة
ن ـه ــاي ــة األسـ ـ ـب ـ ــوع خـ ـ ــال ال ـ ـفـ ــوز عـلــى
خيتافي (-3صفر) في الدوري.
فــي املـقــابــل ،يسعى بــرشـلــونــة للدفاع
عن لقبه بقيادة افضل العب في العالم
ست مرات ،االرجنتيني ليونيل ميسي.
وي ّ
ُ
عد قائد برشلونة الهداف التاريخي
للبطولة مع  13هدفًا خالل  18مباراة،
يليه راوول غونزاليس الهداف السابق
لريال مع  7أهداف في  12مباراة.
واضـ ــافـ ــة الـ ــى م ـي ـس ــي ،يـ ـع ـ ّـول املـ ــدرب
ارنـسـتــو فــالـفـيــردي ال ــذي نـجــا مــن فخ

ج ـ ــاره اسـ ـب ــانـ ـي ــول ن ـه ــاي ــة االسـ ـب ــوع
امل ـ ــاض ـ ــي ( ،)2-2عـ ـل ــى امل ـه ــاج ـم ــن
االوروغـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي ل ـ ــوي ـ ــس س ـ ــواري ـ ــز
والفرنسي أنطوان غريزمان.
ويغيب عن النادي الكاتالوني حارسه
االمل ــان ــي مـ ــارك-انـ ــدريـ ــه ت ـيــر شتيغن
ً
بسبب إصابة عضلية ،وسيحل بدال
منه البرازيلي نيتو ( 30عامًا) القادم
من فالنسيا الصيف املاضي.

مباريات اليوم
فالنسيا  Xريال مدريد
اليوم 21:00
برشلونة  Xأتليتيكو مدريد
الخميس 21:00

جائزة

مانيه أفضل العب أفريقي لعام 2019

اجتماع نيابي ــ رياضي في مجلس النواب غدًا
ف ــي ك ــرة الـ ـق ــدم ،امل ــوس ــم م ـتــوقــف منذ
انـ ــدالع االح ـت ـجــاجــات فــي  17تشرين
األول امل ــاض ــي .ال ـح ــال ف ــي لـعـبــة كــرة
الـ ـسـ ـل ــة ال ت ـخ ـت ـل ــف ع ـ ــن ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم.
فالبطولة متوقفة أيضًا .أما في الكرة
الـ ـط ــائ ــرة ،ف ــامل ــوس ــم ل ــم يـنـطـلــق بـعــد،
وسط عالمات استفهام حول إمكانية
إقامته.
ال ـ ــوس ـ ــط ال ـ ـ ـكـ ـ ــروي ي ـن ـت ـظ ــر اج ـت ـم ــاع
اللجنة التنفيذية لــاتـحــاد اللبناني
لكرة القدم التخاذ قــرار حــول املوسم.
اج ـ ـت ـ ـم ـ ـ ٌ
ـاع س ـ ـي ـ ـتـ ـ ّ
ـأجـ ــل الـ ـ ـ ــى مـ ـ ــا ب ـعــد
االجتماع مع لجنة الشباب والرياضة
ح ـيــث م ــن املـ ـق ــرر أن تـجـتـمــع الـلـجـنــة
الـتـنـفـيــذيــة ع ـقــب اج ـت ـم ــاع ح ـي ــدر في
مجلس الـنــواب .أمـ ٌـر يبدو منطقيًا أن
ينتظر االتحاد اجتماع املجلس حتى
تتوضح الصورة أكثر والوقوف على
ما سيقدم النواب لكرة القدم في األزمة
القائمة.
النائب أبي رميا تحدث إلى «األخبار»

عـ ــن اجـ ـتـ ـم ــاع ــه غ ـ ـ ـدًا وسـ ـب ــب ح ـص ــره
بثالثة اتحادات فقط« .كان من املمكن
أن أدعو اتحادات أخرى ،لكني حصرت
االجـ ـتـ ـم ــاع بـ ــاالت ـ ـحـ ــادات ال ـج ـمــاع ـيــة
والتي تملك قاعدة شعبية كبيرة».
لكن ،ما الهدف من االجتماع؟
«فــي ظــل الــواقــع االقـتـصــادي الصعب
ال ــذي يعانيه لـبـنــان ،وك ــون الــريــاضــة
جسمًا من أجسام هذا املجتمع ،هناك
ّ
م ـت ــرت ـب ــات وأع ـ ـبـ ــاء ت ـق ــع ع ـل ــى عــاتــق
املسؤولني عن هذه األلعاب من عقود
م ــع رعـ ــاة والع ـب ــن أج ــان ــب وغ ـيــرهــا،
وم ــن الـطـبـيـعــي أن ن ـت ـحــدث ف ــي هــذه
األمور» يقول النائب أبي رميا.
لـكــن مــن الــواضــح ان الـهــاجــس األكـبــر
هـ ــو م ـ ـ ـ ـ ٌ
ـادي .ف ـه ــل ب ــاس ـت ـط ــاع ــة لـجـنــة
الـشـبــاب والــريــاضــة تقديم امل ــال لهذه
االتحادات؟
ً
«سنسمع منهم أوال ،ومن ثم سنبحث
فـ ــي ك ـي ـف ـي ــة م ـس ــاع ــدت ـه ــم عـ ــن ط ــري ــق
وزارة ال ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة والـسـلـطــة

ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة .نـ ـح ــن ك ـل ـج ـن ــة ال ـش ـب ــاب
والرياضة في مجلس النواب ،ال يمكن
أن نقف مكتوفي األيــدي في ظل واقع
صعب تعيشه هــذه األل ـعــاب» ،يجيب
رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـن ــة الـ ـشـ ـب ــاب وال ــري ــاض ــة
النيابية.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــهّ ،
رحـ ـ ـ ــب رئـ ـي ــس االتـ ـح ــاد
الـلـبـنــانــي ل ـكــرة الـسـلــة أكـ ــرم الحلبي
ب ـخ ـطــوة ال ـل ـج ـنــة ،مـعـتـبـرًا أن ـهــا امل ــرة
األول ــى التي يكون فيها هناك ّ
تحرك
مـ ــن ق ـب ــل ال ـل ـج ـن ــة تـ ـج ــاه االت ـ ـحـ ــادات
ال ــري ــاضـ ـي ــة« .نـ ـت ـ ّ
ـأم ــل خـ ـيـ ـرًا م ــن ه ــذا
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع .ف ـي ـق ـي ـنــا إذا لـ ــم ت ـســاعــد
ال ــدول ــة ال ـق ـطــاع الــريــاضــي ف ــي لبنان
فهو الى زوال .يجب تصحيح الواقع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ــريـ ــاضـ ــي ،ف ــاألن ــدي ــة
أخـ ـ ـط ـ ــأت ووصـ ـ ـل ـ ــت األمـ ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ــى مــا
وص ـ ـلـ ــت إل ـ ـيـ ــه ألن الـ ـت ــأسـ ـي ــس ك ــان
خاطئًا .ال يمكن للعبة ان تكون تذكرة
الــدخــول الــى مبارياتها خمسة آالف
ل ـي ــرة وتـ ـب ــرم األن ــدي ــة عـ ـق ــودًا بـمـئــات

ّ
اآلالف .الــريــاضــة مـصــغـ ٌـر عــن الــدولــة
اللبنانية .تصرف املليارات واملدخول
أقل بكثير .ما كان يحصل سابقًا عن
طريق عقود الرعاية وصــرف األمــوال
مـ ــن قـ ـب ــل ش ـخ ـص ـي ــات مـ ـتـ ـم ـ ّـول ــة هــو
سـ ّـد للعجز فـقــط .مــا هــو إيجابي في
الواقع الصعب الحالي هو أنــه يمكن
اسـتـغــالــه لـلـبـنــاء بـطــريـقــة صحيحة
ف ـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل وتـ ـصـ ـحـ ـي ــح ال ـخ ـل ــل
اتصال مع
القائم» ،يقول الحلبي في
ٍ
«األخبار».
ويطلق الحلبي صرخة قبل استحقاق
مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ف ــي ت ـص ـف ـيــات آس ـيــا.
«ل ــديـ ـن ــا مـ ـب ــارات ــان ف ــي أواخـ ـ ـ ــر شـهــر
شباط مع البحرين والعراق .فإذا كنت
أريد أن أرسل املنتخب الى معسكر في
تركيا ،كيف ّ
أؤمــن له األمــوال أو حتى
أقوم بالتحويالت؟ الوضع صعب جدًا
ويتطلب جـهـدًا كـبـيـرًا» ،يختم رئيس
اتحاد كرة السلة حديثه.
ع .س.
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االن ـك ـل ـي ــزي س ــادي ــو م ــان ـي ــه ب ـجــائــزة
أفضل العــب أفريقي لعام  2019أمس
ال ـث ــاث ــاء خـ ــال ح ـفــل ت ــوزي ــع جــوائــز
االت ـ ـحـ ــاد االف ــريـ ـق ــي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم فــي
مــديـنــة الـغــردقــة املـصــريــة املـطـلــة على
البحر األحمر.
وحصد مانيه ابــن ال ـ  27عاما اللقب
للمرة األولى في تاريخه ،متفوقًا على
زم ـي ـلــه ف ــي فــريــق ل ـي ـفــربــول ،امل ـصــري
ُ
مـحـمــد ص ــاح وال ـ ــذي ت ـ ـ ّـوج بـجــائــزة
أفـ ـ ـض ـ ــل العـ ـ ـ ــب فـ ـ ــي أف ــريـ ـقـ ـي ــا ع ــام ــي
 2017و ،2018وال ـ ـجـ ــزائـ ــري ري ــاض
مـحــرز العــب ن ــادي مانشستر سيتي
االنكليزي الفائز بها عام .2016
ونــافــس مــانـيــه عـلــى ه ــذا الـلـقــب على
مدار األعــوام الثالثة املاضية ،ليحقق
أخـ ـيـ ـرًا ل ـق ـبــا غـ ــاب ع ــن ب ـ ــاده م ـنــذ أن
حـ ـص ــده م ــواط ـن ــه ال ـح ــاج ــي ض ـيــوف
عامي  2001و.2002
وع ـلــى الــرغــم مــن أن مـصــر هــي البلد

السنغالي ساديو مانيه مع جائزة أفضل العب أفريقي (أ ف ب)

امل ـض ـي ــف لـ ـلـ ـح ــدث ،إال أن ص ـ ــاح لــم
يحضر الحفل ليشارك مانيه فرحته،
ك ـمــا ف ـعــل ال ـس ـن ـغــالــي الـ ـع ــام املــاضــي
فــي دك ــار مــع الـفــرعــون املـصــري أثناء
ت ـ ـتـ ــوي ـ ـجـ ــه .ك ـ ــذل ـ ــك غـ ـ ـ ــاب مـ ـ ـح ـ ــرز عــن
املشهد النشغاله بمباراة فريقه ضد
مانشستر يونايتد في كأس الرابطة
االنكليزية أمس.
وقــال مانيه بعد تتويجه «كــرة القدم
ه ــي وظ ـي ـف ـتــي وأن ـ ــا أح ـب ـهــا وسـعـيــد
وف ـخ ــور ب ـهــذا ال ـي ــوم ال ـك ـب ـيــر .أود أن
أشـ ـك ــر كـ ــل ش ـع ــب ال ـس ـن ـغ ــال لــدع ـمــه
ل ــي ط ــوال ال ــوق ــت وقــري ـتــي الـصـغـيــرة
البعيدة ...أنــا واثــق أنهم يروننا اآلن
على التلفزيون».
وكـ ـ ــان م ــان ـي ــه ق ــد أح ـ ـ ــرز ،خـ ــال ع ــام
 34 ،2019هدفًا في  61مباراة لعبها
مــع نــاديــه لـيـفــربــول ال ــذي ت ــوج معه
بلقب دوري ابطال اوروبا ،كما صنع
 12هــدفــا وفـقــا إلح ـص ــاءات االتـحــاد
األفــريـقــي التي نشرها على حسابه

الرسمي على موقع تويتر.
وأدى م ــان ـي ــه دورًا مـ ــوازيـ ــا تـقــريـبــا
لـصــاح ( 27عــامــا أيـضــا) فــي مسيرة
ل ـي ـفــربــول ف ــي ال ـع ــام امل ـن ـص ــرم .فهما
تشاركا (مع مهاجم أرسنال الغابوني
بيار-إيمريك أوبــامـيــانــغ) لقب هــداف
الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي مل ــوس ــم -2018
 ،2019وسجل املصري خمسة أهداف
لـلـيـفــربــول فــي دوري األب ـط ــال مقابل
أربعة للسنغالي.
لكن الفارق الوحيد ربما بني الزميلني
كان بطولة كأس األمم األفريقية التي
اس ـت ـض ــاف ـت ـه ــا م ـص ــر فـ ــي حـ ــزيـ ــران/
يونيو وتموز /يوليو املاضيني ،حيث
خــاب أمــل املصريني بـخــروج منتخب
ال ـف ــراع ـن ــة م ــن ال ـ ـ ــدور ث ـم ــن ال ـن ـهــائــي
بخسارة متأخرة بهدف نظيف أمــام
ّ
ج ـنــوب أفــري ـق ـيــا ،بـيـنـمــا مــكــن مــانـيــه
املنتخب السنغالي من بلوغ النهائي
قبل أن يخسر أمام محرز ورفاقه.
(أ ف ب)

يلعب اليوم
ريال مدريد
مع فالنسيا
(أ ف ب)

