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رياضة

رياضة
الكرة اللبنانية

ّ
إشعار آخر
القرار المر ...تعليق نشاط كرة القدم حتى
ٍ
اتخذ االتحاد اللبناني لكرة القدم القرار ّ
المر
ّ
إشعار آخر،
حتى
الكروي
الموسم
ق
وعل
ٍ
َ
باتحادي كرة السلة والكرة الطائرة.
أسوة
فرض الواقع نفسه بعد أن «لعبت» ظروف
عدة ضد كرة القدم اللبنانية ،بدءًا من
األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية
ً
وانتهاء بموقف أندية الدرجة األولى
وتحديدًا َ
ناديي النجمة وشباب الساحل
عبد القادر سعد
ل ــم يـعــد بــإم ـكــان املـعـنـيــن بـلـعـبــة كــرة
القدم في لبنان االنتظار أكثر .توقف
َ
الـ ـ ــدوري الـلـبـنــانــي بــدرجــت ـيــه األول ــى
والثانية مع اندالع أحداث  17تشرين
األول امل ــاض ــي .وب ـعــد أك ـثــر م ــن ثــاثــة
أشـهــر لــم يعد أم ــام االت ـحــاد اللبناني
لكرة القدم سوى اتخاذ القرار ،فكان أن
ّ
علق نشاط املوسم الكروي خالل جلسة
ُ
لغ
عقدتها اللجنة
التنفيذية أمس .لم ي ِ
ّ
االتحاد املوسم بل علقه .وضــع الكرة
في ملعب األوضــاع العامة في البالد.
ف ــإذا سـمـحــت ال ـظ ــروف الح ـقــا بـعــودة
ال ـن ـشــاط الـ ـك ــروي ،ف ــي ح ــال اس ـت ـقـ ّـرت
األوضاع سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا،
فحينها يجد صيغة ما إلعادة الحياة
الــى املــاعــب اللبنانية ،س ــواء بــدوري

ّ
تتحمل األندية جزءًا من
مسؤولية تعليق النشاط
الكروي في لبنان
ّ
مصغر أم بإقامة مسابقة كأس لبنان
فقط ملعرفة من سيمثل لبنان خارجيًا
في املوسم املقبل.
أمـ ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم فـ ـل ــم يـ ـك ــن أم ـ ـ ــام االتـ ـح ــاد
خـ ـي ــار س ـ ــوى إغـ ـ ــاق ال ـ ـبـ ــاب ،ب ـع ــد أن
ط ـ ـ ــال أم ـ ـ ــد األزمـ ـ ـ ـ ــة واسـ ـتـ ـفـ ـحـ ـل ــت مــن
جهة ،وفي الوقت عينه أدارت غالبية
أنــديــة الــدرجــة األول ــى ظـهــرهــا للعبة،
وخ ـص ــوص ــا ن ـ َ
ـادي ــي ش ـب ــاب الـســاحــل

اتخذت اللجنة التنفيذية قرارها خالل اجتماع عقدته أمس (عدنان الحاج علي)

وال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة .فـ ـ ـق ـ ــرار ال ـ ـنـ ــاديـ ــن ب ـع ــدم
اللعب ضــرب املسعى الــذي كــان قائمًا
الس ـت ـك ـمــال امل ــوس ــم .ت ـحـ ّـجــج الـنـجـمــة
ب ــأسـ ـب ــاب غ ـي ــر م ـق ـن ـعــة وال مـنـطـقـيــة
بـ ـحـ ـس ــب وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ،ووضـ ـ ــع
شروطًا تعجيزية كعدم إلغاء الهبوط
واسـتـكـمــال املــوســم مــن املــرحـلــة التي
توقف فيها ،في حني أن نصف األندية
ال تريد اللعب .أمــا الساحل ،فلم يكن
صريحًا بالقول بأنه عاتب على بعض
العبيه بالدرجة األولــى لعدم وقوفهم
إلى جانب رئيسهم سمير دبوق .وفي
الوقت عينه عاتب على بعض «زمالء»
اللقاء الخماسي الذين تراجعوا ّ
عما
َ
اجتماعيهم من
تــم االت ـفــاق عليه فــي
ن ــاح ـي ــة رفـ ــض إلـ ـغ ــاء الـ ـهـ ـب ــوط .وج ــد

الـ ـس ــاح ــل أن مـ ــن ج ـل ــس م ـع ـه ــم عـلــى
الطاولة واتفق وإياهم على مجموعة
أمـ ــور ل ــم ي ـل ـتــزمــوا بــاالت ـف ــاق فــواف ـقــوا
على اللعب بصيغة ال تعتمد هبوطًا
إ ُلــى الدرجة الثانية .شعر دبــوق بأنه
خـ ــذل م ــن العـبـيــه وم ــن حـلـفــائــه فـقـ ّـرر
ع ــدم الـلـعــب .ح ــاول اسـتـلـحــاق األم ــور
بــاإلعــان عــن اسـتـعــداده للتراجع عن
قراره عبر لقاء على «الفايسبوك»! لكن
بعد فوات األوان.
جلسة االت ـحــاد أم ــس كــانــت حاسمة،
ُّ
حيث اتخذ قرار بتعليق النشاط ،بعد
دراسة حيثيات األمور وأهمها الوضع
األم ـنــي مــن ج ـهــة ،وع ــدم رغ ـبــة معظم
األنــديــة باللعب مــن جـهــة أخ ــرى .فما
يحصل في بطولة الشباب واألشبال

مــن قـلــق وتــرقــب قـبــل كــل مــرحـلــة تقام
ّ
فــي عطلة نـهــايــة األس ـب ــوع ،قــلــص من
خ ـيــارات االت ـحــاد وخـصــوصــا فــي ظل
تفاقم األمور وارتفاع منسوب العنف
في االحتجاجات التي تحصل.
ف ـف ــي ل ـي ــل ال ـس ـب ــت املـ ــاضـ ــي لـ ــم ت ـهــدأ
هواتف املسؤولني في االتحاد بسبب
اتـ ـ ـص ـ ــاالت األن ـ ــدي ـ ــة الـ ـت ــي ت ـل ـع ــب فــي
الـشـبــاب واألش ـب ــال وال ـك ــرة النسائية
ملعرفة ما إذا كانت هناك مباريات يوم
األحــد ،مع أسئلة حــول مــدى صوابية
اللعب خوفًا على سالمة الالعبني.
وما ُيقلق املسؤولني في االتحاد هو أن
واقع الحال ال يوحي بأن األمور تسير
نحو الحلحلة .فــا تشكيل الحكومة
بالصيغة املتداولة يوحي بأن الشارع

سيقبل بها ،وبالتالي فــإن التوقعات
ًَ
تشير إلى أن األوضاع ستزداد سوءا،
وال ع ــدم تشكيل الـحـكــومــة سيساعد
على استقرار الوضع.
ّ
عــلــق االت ـحــاد موسمه ولــم يـلـ ِـغــه .قـ ّـرر
استكمال البطوالت الجارية كالشباب
ّ
واألشـ ـب ــال والـ ـك ــرة ال ـن ـســائ ـيــة ،وعــلــق
ب ـطــوالت ال ــدرج ــات األولـ ــى والـثــانـيــة،
كـمــا وجـ ّـمــد ان ـطــاق ب ـطــوالت الــدرجــة
الـثــالـثــة وال ـنــاش ـئــن ،وك ــرة ال ـصــاالت،
بانتظار تبلور األمور.
ال ش ـ ّـك فــي أن ــه ي ـ ٌ
ـوم أس ــود فــي تــاريــخ
الكرة اللبنانية وسيكون له انعكاس
سلبي كبير على اللعبة ،لكن في ظل
ال ــواق ــع ال ــراه ــن ع ـلــى ج ـم ـيــع الـصـعــد
ٌ
مكره أخوك ال بطل.
يمكن القول:

أقام االتحاد اللبناني للجودو وفروعه دورة تحكيمية
ف ــي م ـقــر االتـ ـح ــاد امل ــؤق ــت ب ـن ــادي بـ ــودا ادمـ ــا تحت
سـعــادة
إش ــراف رئـيــس االت ـحــاد املـحــامــي فــرنـســوا ّ
وأمــن السر العام عبدو أيــوب .وأدار الــدورة كــل من
الـحـكــام الــدولـيــون الــدكـتــور كـلــود ســاروفـيــم ،شــارل
دان ـيــال وأن ــدري ــه مشلب الــذيــن ع ــادوا قـبــل أي ــام من
قطر بعد أن شاركوا في دورة تحكيم دولية نظمها
االتحاد الدولي للجودو في العاصمة الدوحة .شارك
في هذه الــدورة عدد من الحكام املتدرجني ومدربي
األندية والالعبني حاملي الحزام البني وما فوق ،من
مختلف األنــديــة اللبنانية والــذيــن اطلعوا على آخر
مستجدات القوانني التحكيمية املتعلقة بهذه اللعبة.

بريمييرليغ

تشلسي يستقبل آرسنال الجريح
الخسارة ممنوعة في «دربي» العاصمة
يتطلع ن ــادي تشلسي لــوضــع خيبة
ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع خ ـل ـف ــه واالبـ ـتـ ـع ــاد
ب ـفــارق  13نقطة عــن آرس ـنــال عندما
يستضيف جاره اللندني على ملعب
ستامفورد بريدج في دربي العاصمة
لـ ـ ـن ـ ــدن فـ ـ ــي ق ـ ـمـ ــة املـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ــراب ـ ـعـ ــة
وال ـع ـش ــري ــن م ــن ال ـ ـ ــدوري االن ـك ـل ـيــزي
لكرة القدم.
وأهـ ـ ــدر «ال ـس ـت ــة ال ـك ـب ــار» بــاسـتـثـنــاء
ليفربول ،النقاط في املرحلة الثالثة
والعشرين خــال نهاية األسـبــوع مع
خ ـســارة كــل مــن مــانـشـسـتــر يونايتد
وتـشـلـســي وس ـق ــوط ك ــل م ــن آرس ـنــال
ومانشستر سيتي وتوتنهام في فخ
التعادل .يذكر ان ليستر سيتي خسر
هــو اآلخ ــر .ومـنــي «الـبـلــوز» بخسارة
قاسية أمام مضيفه نيوكاسل بهدف
قــاتــل فــي الدقيقة الــرابـعــة مــن الوقت
بـ ـ ــدل الـ ـض ــائ ــع يـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت ،فـيـمــا
ت ـعــادل ارس ـن ــال مــع ضـيـفــه شيفيلد.
وت ـف ـص ــل ع ـش ــر نـ ـق ــاط بـ ــن تـشـلـســي
ال ــراب ــع وارسـ ـن ــال ال ـعــاشــر وال ـ ــذي ال
يــزال يعاني مــن تــواضــع فــي النتائج
منذ تعيني امل ــدرب االسـبــانــي ميكيل
أرتيتا على رأس جهازه الفني خلفًا
ملــواط ـنــه اونـ ــاي اي ـمــري أواخـ ــر الـعــام
امل ــاض ــي ،إذ ح ـقــق ف ــي ال ـ ـ ــدوري منذ
حينها فــوزًا وحيدًا أتى على حساب
مانشستر يــونــايـتــد ،مـقــابــل خـســارة
وثالثة تعادالت .ويدخل ارسنال لقاء
اليوم متطلعًا للثأر من غريمه الذي
أسقطه في عقر داره  1-2في املرحلة
 .20وسيعاني فريق «املدفعجية» من
اس ـت ـمــرار غ ـيــاب مـهــاجـمــه الـغــابــونــي
ب ـيــار ايـمـيــريــك أوبــام ـيــانــغ ،املــوقــوف
لثالث مباريات.
الــى ذلــك ،يــدرك املــدرب فرانك المبارد
أهـمـيــة ال ـف ــوز بــالـلـقــاء لـلـحـفــاظ على
املركز الرابع ،آخر املراكز املؤهلة الى
دوري أبطال أوروبا ،اذ يبتعد بفارق
خمس نقاط عن مانشستر يونايتد
الخامس الذي يستضيف بيرنلي غدًا
األربعاء.
وفــي م ـبــاراة ثــانـيــة ،يتطلع ليفربول
املغرد خارج السرب ملواصلة نتائجه
غير العادية هذا املوسم ،حيث تحصل

على  64نقطة من  66ممكنة ،محافظًا
على سجله خاليًا مــن الـهــزائــم ،حني
يـ ـح ــل ض ـي ـف ــا عـ ـل ــى ول ـف ــره ــام ـب ـت ــون
السادس في رحلة محفوفة باملخاطر
يوم الخميس املقبل .وأسقط «الريدز»
ضيفه مانشستر يونايتد -2صفر في
ختام املرحلة ليبتعد عنه بفارق 30
نقطة و 16نقطة عن مانشستر سيتي
الـثــانــي ،علمًا بــأنــه لـعــب م ـبــاراة أقــل،
ليقترب أكـثــر مــن أي وقــت مضى من
تحقيق لقب طال انتظاره  30عامًا.
ول ـ ــم ي ـخ ـســر ف ــري ــق املـ ـ ـ ــدرب األمل ــان ــي
يــورغــن كلوب اي مـبــاراة فــي الــدوري
منذ الثالث من كانون الثاني /يناير
 2019مـحــافـظــا عـلــى سـجــل خ ــال من
الهزائم في  39مـبــاراة ،وبــدأ الحديث
ع ــن ال ـت ـت ــوي ــج ب ــال ـل ـق ــب م ــن دون اي
خسارة أسوة بأرسنال عام .2004
ومــن بــن األنــديــة الـ ـ  11االوائـ ــل ،كان
ولفرهامبتون ،اضافة الــى ليفربول،
الــوحـيــد ال ــذي حـصــد الـنـقــاط الـثــاث

نهاية األسبوع بعد عودة قوية أمام
مضيفه ســاوثــامـبـتــون .فبعد تأخره
ب ـه ــدف ــن دون رد ع ـن ــد االسـ ـت ــراح ــة،
ع ــاد بـثــاثـيــة عـبــر املـكـسـيـكــي راوول
خيمينز (هدفان) والبرتغالي بيدرو

فرانك المبارد المحافظة على
يريد
ّ
مركز مؤهل إلى دوري األبطال
نيتو في الشوط الثاني كانت كفيلة
بمنحهم الـنـقــاط ال ـثــاث لـيـبـقــوا في
املركز السادس خلف يونايتد بفارق
األهداف فقط .وكان ليفربول قد تفوق
على الذئاب بهدف نظيف على ملعب
أنفيلد رود في اللقاء الــذي جمعهما
في  29كانون األول /ديسمبر الفائت.
ورغم أن اللحاق بليفربول ومقارعته
ف ــي ال ـس ـب ــاق ع ـل ــى ال ـل ـق ــب بـ ــدأ ي ـبــدو

ش ـب ــه م ـس ـت ـح ـي ــل ،س ـي ـت ـط ـلــع سـيـتــي
لتعويض تعادله القاتل على أرضــه
مع كريستال باالس حني يحل ضيفًا
على شيفيلد اليوم.
وبعدما دخل فريق املــدرب اإلسباني
بـ ـي ــب غ ـ ـ ــواردي ـ ـ ــوال الـ ـ ــى االسـ ـت ــراح ــة
م ـت ــأخ ـرًا بـ ـه ــدف ،ف ـق ــد أحـ ـ ــرز هــدفــن
عـبــر املـهــاجــم األرجـنـتـيـنــي سيرخيو
اغــويــرو فــي الــوقــت الـقــاتــل ( 82و)87
م ـن ـحــا س ـي ـتــي ت ـق ــدمــا ف ــي الـنـتـيـجــة،
ول ـك ــن ه ــدف ــا عـكـسـيــا م ــن ال ـبــرازي ـلــي
فرناندينيو ( )90حرم بطل املوسمني
امل ــاض ـي ــن م ــن ال ـن ـق ــاط الـ ـث ــاث .ولــن
تـكــون الــرحـلــة سهلة للسيتي ،إذ ان
شيفيلد ـ ـ الــذي بــات يعرف بالفريق
املـ ـف ــاج ــأة فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ه ـ ــذا امل ــوس ــم
ـ ـ ـ ـ فـ ــرض ال ـت ـع ــادل ع ـلــى ارسـ ـن ــال في
املرحلة السابقة ،وبات متخلفًا بنقطة
فقط عن يونايتد وولفرهامبتون في
املركز السابع امام توتنهام.
أما بالنسبة إلى هذا األخير توتنهام،

فـهــو يـبـحــث عــن ف ــوزه األول فــي عــام
 2020ح ـ ــن ي ـس ـت ـق ـب ــل عـ ـل ــى ارض ـ ــه
نوريتش املتذيل يوم غد االربعاء .وال
يــزال فريق املــدرب البرتغالي جوزيه
مــوريـنـيــو مــن دون اي ف ــوز فــي ثــاث
مباريات هذا العام وتعادل سلبًا مع
واتفورد في افتتاح املرحلة السابقة،
مفتقدًا جـهــود مهاجمه ه ــاري كاين
الغائب لغاية نيسان /أبريل بداعي
االص ـ ـ ــاب ـ ـ ــة .م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـس ـت ـض ـيــف
ل ـي ـس ـت ــر غـ ـ ـ ـدًا األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء وس ـ ـ ــت ه ــام
يونايتد السادس عشر .وكان ليستر
قــد سـقــط  2-1أم ــام مـضـيـفــه بيرنلي
األح ــد وب ــات يبتعد بـفــارق  19نقطة
عن ليفربول في املركز الثالث.
وف ـ ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ي ـل ـت ـقــي
استون فيال مع واتـفــورد ،بورنموث
مـ ـ ــع بـ ـ ــراي ـ ـ ـتـ ـ ــون ،كـ ــري ـ ـس ـ ـتـ ــال بـ ـ ــاالس
وس ـ ــاوث ـ ـم ـ ـب ـ ـت ـ ــون ،وإيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت ـ ـ ــون م ــع
ن ـي ــوك ــاس ــل( .ال ـ ـيـ ــوم ال ـس ــاع ــة 21:30
بتوقيت بيروت).

خسر تشلسي المباراة األخيرة أمام نيوكاسل (أ ف ب)

أبرز مباريات اليوم
■ الدوري اإلنكليزي املمتاز
 استون فيال  xواتفورد 21:30 إيفرتون  xنيوكاسل 21:30 كريستال باالس  xساوثهابتون21:30
 شيفيلد يونايتد  xمانشسترسيتي 21:30
 بورنموث  xبرايتون 21:30 تشيلسي  xآرسنال 22:15■ كأس إيطاليا
 نابولي  xالتسيو 21:45■ كأس الرابطة الفرنسية
 ليون  xليل 22:10■ كأس ملك إسبانيا
 -اشبيلية  xليفانتي 22:00

كأس الرابطة الفرنسية

ّ
محلية
أخبار

ّ
دورة ّ لحكام الجودو

9

بطولة جبل لبنان في رماية المسدس
ّ
نظم االتحاد اللبناني للرماية والصيد بطولة محافظة
جـبــل لـبـنــان فــي رمــايــة امل ـســدس  6مـلــم سـتــانــدرد -
 25متر في نــادي «ذي ماغنوم كلوب»  -كفردبيان
بحضور رئيس االتـحــاد بيار جلخ ورئـيــس النادي
املضيف فــادي سالمة وعــدد من املشجعني .وكانت
البطولة بــإدارة املسؤول عن رماية املسدس وعضو
الهيئة اإلدارية لالتحاد ربيع األيوبي .وجاءت النتائج
لـلـثــاثــة األوائ ـ ــل عـلــى الـشـكــل ال ـتــالــي :بـطــولــة لـبـنــان
م ـس ــدس 9م ـل ــم 25م :امل ــرك ــز األول ل ـب ــول سـيـقـلــي،
املركز الثاني لجهاد أبي راشد واملركز الثالث سمير
فبطاوي.
جمعية عمومية لنادي الحكمة

انعقدت الجمعية العمومية الـعــاديــة لـنــادي الحكمة
الرياضي ـ بيروت في جلستها الثانية بمن حضر
ف ــي قــاعــة ج ـب ــران خـلـيــل ج ـب ــران ـ مـبـنــى الـحـكـمــة ـ
األشرفية ،بعدما كانت تأجلت من األحد  12كانون
الثاني  2020لعدم اكتمال النصاب .حضر الرئيس
الـفـخــري لـلـنــادي رئـيــس مــدرســة الحكمة األشرفية
األب شربل مسعد ،ورئيس ّ
تجمع أصدقاء الحكمة
ّ
غسان الـخــوري ،ومدقق الحسابات املعي من ِقبل
مجلس األمناء السيد طوني رزق ،وعدد من أعضاء
الجمعية العمومية املسددين اشتراكاتهم السنوية،

إضــافــة إل ــى ع ــدد كبير مــن األع ـضــاء ال ـجــدد الــذيــن
انتسبوا حديثًا ،بصفة مستمعني .تــرأس الجلسة
رئيس الـنــادي إيلي يحشوشي ،وتولى أمانة السر
امل ـحــامــي كـمـيــل س ـع ــاده ،وت ــم تـعـيــن إي ـلــي رش ــدان
وسمير صالح مدققي أص ــوات .وبعد ترحيب من
الرئيس يحشوشي ،تــا أمــن ّســر الـنــادي املحامي
كميل سعاده البيان اإلداري املؤلف من  12صفحة
ّ
عدد خالله ما قامت به اللجنة اإلدارية منذ انتخابها
فــي  19كــانــون الـثــانــي  2019أي منذ سنة بالتمام
والكمال ،كما ّ
عدد ما قامت به مختلف لجان النادي،
وقد عرضت تفاصيل البيان اإلداري عبر الشاشة
ّ
ليتمكن الحضور مــن متابعته ،وصــدق بإالجماع.
بعده تال مدقق الحسابات ومحاسب النادي البيان

املالي من  19كانون الثاني  2019وحتى  31كانون
األول  2019وقــد عرضت تفاصيله عبر الشاشة،
وتم التصديق عليه باإلجماع أيضًا بعد مناقشات
لبعض أعضاء الجمعية العمومية ،استفسروا فيها
عن حجم الديون التي ورثتها اللجنة اإلدارية الحالية
وما تم تسديده في السنة املالية املنتهيةّ ،
ليتبي أن
حجم الدين املــوروث بلغ  2.8مليون دوالر أميركي،
كما ّ
تبي أن حجم املداخيل التي استطاعت اللجنة
اإلدارية الحالية تأمينها عبر التبرعات واالشتراكات
والحفالت وما صرف على الديون وعلى فرق النادي
قد بلغ منذ انتخابها  1.37مليون دوالر أميركي.

انتخابات قدامى الطائرة

اسـتـنــادًا إل ــى امل ــادة الـعــاشــرة مــن الـنـظــام األســاســي
ّ
لتجمع قدامى الكرة الطائرة في لبنان وعطفًا على
ّ
املادة الثامنة من النظام الداخلي للتجمع ،دعت الهيئة
ّ
للتجمع األعـضــاء املنتسبني الــذيــن سـ ّـددوا
اإلداري ــة
ّ
اشتراكاتهم ،للتقدم بطلبات الترشح إلى أمانة السر
قبل تــاريــخ الخامس عشر مـ ُـن شهر شباط املقبل
ّ
التجمع بالفنار .وستعقد الجلسة األولــى
فــي مقر
لالنتخابات األحد املوافق في  23شباط املقبل الساعة
الحادية عشرة من قبل الظهر في مقر ّ
التجمع .وفي
حال عدم اكتمال النصاب تلتئم الجمعية العمومية
في جلسة ثانية الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر
األحد  1آذار املقبل وتكون قانونية بمن حضر.

ليون يصطدم بليل في نصف النهائي
يـلـتـقــي ن ــادي ل ـيــون بـطــل  2001مع
ض ـي ـف ــه لـ ـي ــل وص ـ ـيـ ــف بـ ـط ــل 2016
الـيــوم ( 22:10بتوقيت بـيــروت) في
قمة ساخنة على ملعب «غروباما»
ف ـ ــي ل ـ ـيـ ــون ضـ ـم ــن ال ـ ـ ـ ــدور ال ـن ـص ــف
ال ـن ـه ــائ ــي مل ـس ــاب ـق ــة ك ـ ــأس ال ــراب ـط ــة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي كـ ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم .وف ــي
م ـ ـبـ ــاراة ن ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي ال ـث ــان ـي ــة،
يـحــل بــاريــس س ــان جـيــرمــان حامل
ال ــرق ــم ال ـق ـي ــاس ــي ف ــي عـ ــدد األل ـق ــاب
في املسابقة ( )8ضيفًا على رينس
يوم غد األربعاء في مهمة ال تخلو
مــن صعوبة وخـصــوصــا أن األخير
أق ـصــى س ـتــراس ـبــورغ حــامــل الـلـقــب
من ربــع النهائي بركالت الترجيح.
كـمــا أن ريـنــس هــو الـفــريــق الوحيد
الـ ـ ـ ــذي أل ـ ـحـ ــق ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة ب ـب ــاري ــس
ســان جيرمان على ملعب بــارك دي
ب ــران ــس ه ــذا امل ــوس ــم ع ـنــدمــا تغلب
عليه -2صفر في  25أيلول/سبتمبر
املاضي.
ويـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــس لـ ـ ـي ـ ــون وب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس سـ ــان
جيرمان على أربع واجهات (الدوري
وال ـ ـكـ ــأس وكـ ـ ــأس ال ــرابـ ـط ــة املـحـلـيــة
وم ـس ــاب ـق ــة دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا)،

وي ـس ـع ــى ك ــل م ـن ـه ـمــا إلـ ــى مــواص ـلــة
م ـشــواره فــي مسابقة ك ــأس الــرابـطــة
للظفر بلقب نسختها األخ ـيــرة هذا
املوسم .ويسعى ليون ،بقيادة مدرب
ليل السابق رودي غارسيا ،إلــى ّ
فك
عقدته املستعصية أمــام منافسه إن

أعلنت ّ رابطة الدوري
أنها قررت تعليق تنظيم
المسابقة بدءًا من الموسم المقبل

لم يفز ليون
على ليل في آخر
 5مباريات على
أرضه (أ ف ب)

كان داخل القواعد أو خارجه .وفشل
ليون في الفوز على ليل في املباريات
ال ـخ ـمــس األخـ ـي ــرة ال ـت ــي اسـتـضــافــه
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا (جـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــا ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري)
وتحديدًا منذ تغلبه عليه -3صفر في
الـخــامــس مــن تشرين األول/أك ـتــوبــر
 .2014وخسر ليون أمــام ضيفه ليل
ث ــاث مـ ــرات آخ ــره ــا ف ــي ال ـثــالــث من
كانون األول/ديسمبر املاضي عندما
سقط بهدف وحيد سجله جوناثان
إي ـك ــون ــي ،م ـقــابــل ت ـع ــادل ــن .ك ـمــا أن

ل ـي ــون ح ـقــق ف ـ ــوزًا واح ـ ـ ـدًا ف ـقــط على
ل ـيــل ف ــي امل ـب ــاري ــات ال ـع ـشــر األخ ـي ــرة
بينهما .وبلغ ليون نصف النهائي
بفوزه على بريست  ،1-3فيما تأهل
ليل على حساب امـيــان -2صـفــر .في
املقابل ،حجز باريس ســان جيرمان
ب ـطــاق ـتــه ب ـف ــوز س ــاح ــق ع ـلــى ســانــت
اتيان .1-6
وكـ ـ ــانـ ـ ــت راب ـ ـ ـطـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري أع ـل ـن ــت
مـنـتـصــف أي ـلــول/س ـب ـت ـم ـبــر املــاضــي
أن ـهــا ق ــررت تعليق تنظيم مسابقة
كأس الرابطة ،بدءًا من املوسم املقبل
ألج ــل تقليص روزن ــام ــة املـســابـقــات،
ومـ ـن ــح امل ــزي ــد م ــن الـ ــراحـ ــة لــاعـبــن
وت ــوف ـي ــر ب ـطــاقــة إض ــاف ـي ــة (لــأنــديــة
الـفــرنـسـيــة) فــي ال ـكــؤوس األوروب ـيــة
ع ـبــر تــرت ـيــب دوري ال ــدرج ــة األول ــى
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إل ـ ــى أن قـ ـ ــرار ال ـت ـع ـل ـيــق ي ــأت ــي عـلــى
خـ ـلـ ـفـ ـي ــة عـ ـ ـ ــدم اه ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام الـ ـشـ ـبـ ـك ــات
الـتـلـفــزيــونـيــة بــامل ـســاب ـقــة .وأضــافــت
«تـحـتـفــظ ال ــراب ـط ــة ب ـحــق اسـتـئـنــاف
تـنـظـيــم هـ ــذه امل ـســاب ـقــة الح ـق ــا وفـقــا
ل ـظ ــروف الـ ـس ــوق» ،مـ ـش ـ ّـددة ع ـلــى أن
األمر «ليس إلغاء ولكن تعليق».

