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ّ
اللقب األغلى يقترب ...إنكلترا تتزين باألحمر
بريميرليغ

موسم استثنائي يقدمه نادي
ليفربول اإلنكليزي على الصعد
كافة .النادي الذي تراجع منذ
مطلع األلفية بات اليوم مع
المدرب األلماني يورغن كلوب أقرب
إلى الكمال .أداء ثابت وانتصارات
بالجملة حسمت نظريًا لقب الدوري
منذ مرحلة الذهاب ،نظرًا إلى ابتعاد
الـ«ريدز» عن أقرب منافسيه بـ13
نقطة كاملة مع امتالكه مباراتين
مؤجلتين (قبل مباراة األمس مع
وولفرهامبتون) .نسخة «أيقونية»
قد تكسر أرقامًا تاريخية في الدوري،
كما أنها أصبحت تقارن ببعض الفرق
فترات
االستثنائية التي مرت على
ٍ
متقطعة ،مثل ليفربول ـ شانكلي،
آرسنال ـ فينغر صاحب لقب الالهزيمة
ومانشستر يونايتد ـ فيرغسون.
كلوب يسير بثبات ،ومعه ليفربول
إلى اللقب الغائب منذ  30عامًا

حسين فحص
وعـ ــد امل ـ ـ ــدرب األملـ ــانـ ــي ي ــورغ ــن ك ـلــوب
ج ـمــاه ـيــر ل ـي ـف ــرب ــول ب ـح ـصــد األل ـق ــاب
ب ـعــد مـ ــرور ث ــاث س ـن ــوات م ــن والي ـتــه
ّ
يتسرع املدرب األملاني
في اآلنفيلد .لم
حينها فــي إب ــرام الصفقات كما يفعل
أغلب املــدربــن الـجــدد ،بــل ّ
تمهل أثناء
نقله النادي من مرحلةٍ إلى أخرى حتى
وصل لبناء الفريق األقوى في أوروبا
حــال ـيــا .اقـتـصــر عـمــل ك ـلــوب فــي بــادئ
األمـ ــر عـلــى ت ـعــزيــز ال ـ ــروح الـتـنــافـسـيــة
لــاعـبــن املــوجــوديــن ودع ــم املـنـظــومــة
بــأسـمـ ٍـاء بعيدة عــن الـضــوء اإلعــامــي،
ّ
ف ـجــاء ك ــل مــن امل ـصــري مـحـمــد صــاح،
السنغالي ساديو مانيه ،االسكتلندي
أن ـ ـ ـ ـ ــدي روب ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــون وغ ـ ـي ـ ــره ـ ــم م ــن
الــاعـبــن الــذيــن ســاهـمــوا فــي تحقيق
نقلة نوعية للفريق .منظومة وصلت
بأقل التكاليف املمكنة إلى العديد من
الـنـهــائـيــات املحلية واألوروبـ ـي ــة .ففي
املوسم األول ،قــاد كلوب ليفربول إلى
نهائي «يــوروبــا لـيــغ» وكــأس الرابطة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،لـكـنــه أن ـه ــى ال ـ ـ ــدوري في
ّ
املــركــز ال ـثــامــن ،ثــم تـمــكــن فــي موسمه
ّ
الثاني من الظفر باملركز الرابع املؤهل
إلــى دوري أبـطــال أوروب ــا .فــي موسمه
الثالثّ ،
فجر كلوب مفاجأة من العيار
ال ـث ـق ـيــل ب ــوص ــول ــه إلـ ــى ن ـهــائــي دوري
األب ـ ـطـ ــال غ ـي ــر أنـ ــه خ ـس ــره أم ـ ــام ري ــال
مــدريــد اإلسـبــانــي .غـ ّـيــرت تـلــك املـبــاراة
من عقلية املــدرب ،فبعد ظهور العديد
نقاط الضعف بني عناصر الفريق
من ً
مقارنة بالفرق ّ
املتوجة باأللقاب ،رضخ
ك ـلــوب مل ـع ــادالت ك ــرة ال ـقــدم ال ـجــديــدة،

بات ليفربول قريبًا
من تحقيق لقب
غاب  30عامًا
(أ ف ب)

وأخــذ يستقدم العبني بمبالغ كبيرة.
هـ ـن ــا ،ت ـ ـفـ ـ ّـوق كـ ـل ــوب مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى إث ــر
رهــانــه على أسـمــاء ليست مــن النخبة
األول ــى فــي الــوســط الـكــروي اإلعــامــي.
م ـبــالــغ خ ـيــالـ ّـيــة صــرف ـهــا الـ ـن ــادي جــاء
ّ
عـلــى إثــرهــا ك ــل مــن ال ـحــارس أليسون
بيكر واملــدافــع الـهــولـنــدي فيرجل فان
دايــك ،تبعهما قدوم كل من نابي كيتا
وفابينيو .تعزيزات مهمة عــادت على
الـفــريــق ببطولة دوري أبـطــال أوروب ــا
بعدما ّ
توج على حساب توتنهام قبل
أن يـتـبـعــه ب ـكــأس ال ـســوبــر األوروب ـ ــي.
يكتف ليفربول بــذلــك ،بــل كــان قاب
لــم
ِ
ق ــوس ــن أو أدنـ ــى م ــن ال ـت ـتــويــج بلقب
ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي ،ال ــذي شـهــد ا ًلـعــام
املاضي أحــد أكثر املنافسات ّندية في
التاريخ الحديث للـ«بريميرليغ» .امتد
السباق على اللقب حتى أمتاره األخيرة
بـ ــن ل ـي ـف ــرب ــول وم ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي،
ليحسمه ه ــذا األخ ـيــر فــي الـجــولــة 38
بـفــارق نقطة واح ــدة .ســاد فــي الوسط
ٌ
اعتقاد ببذخ ليفربول
الكروي حينها
مرة أخرى للحفاظ على نسقه العالي،
غير أن ذلك لم يحدث ،إذ اكتفى كلوب
باستقدام الـحــارس اإلسـبــانــي أدريــان
بصفقة مجانية مــن ن ــادي ويستهام،
كما ع ـ ّـول على ع ــودة متوسط املـيــدان
ٌ
تـشــامـبــرلــن م ــن اإلص ــاب ــة .رهـ ــان آخــر
ّ
يتصدر الدوري هذا
نجح به كلوب ،إذ
املوسم برصيد  64نقطة (قبل مباراته
مــع وولـفــرهــامـبـتــون) ،م ــن 21انتصارًا
م ـقــابــل ت ـع ــادل واحـ ــد ف ــي  22م ـب ــاراة،
مبتعدًا عن الوصيف مانشستر سيتي
الذي صرف قرابة  170مليون يورو بـ13
نقطة (لعب مباراة أكثر من ليفربول).

أبرز مباريات
اليوم
بوروسيا دورتموند  xكولن
21:30
نيس  xرين
21:45
أوساسونا  xليفانتي
22:00
بريشيا  xميالن
21:45
استمر النجاح في اآلنفيلد هذا املوسم
إثر حفاظ الفريق على العناصر كافة،
وإيمان الالعبني والجماهير باملدرب
الــذي يعود لــه الفضل األكـبــر بما ّ
يمر
به ليفربول هذا املوسم.

منظومة متكاملة
عـلــى صـعـيــد الـفــاعـلـيــة ،تـعــد منظومة
ل ـي ـفــربــول األك ـم ــل ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا .يــدخــل
ك ـلــوب أغ ـلــب م ـبــاريــاتــه بتشكيلة ( 4ـ
 3ـ  ،)3ال ـتــي تـتـغـيــر خ ــال ك ــل م ـبــاراة
ت ـب ـعــا مل ـجــريــات ـهــا امل ـخ ـت ـل ـفــة .دفــاع ـيــا،
يمتلك الـفــريــق ثنائية ذهـبـيــة مكونة
مـ ــن الـ ـه ــولـ ـن ــدي ف ـي ــرج ـي ــل فـ ـ ــان ًدايـ ــك
(أفـضــل العــب فــي أوروب ــا) إضــافــة إلى
امل ــداف ــع ال ــواع ــد ج ــو غــوم ـيــز ،خلفهما
أحـ ــد أف ـض ــل ًح ـ ــراس ال ـع ــال ــم أل ـي ـســون
بيكير .إضــافــة إلــى ذل ــك ،يمتلك دفــاع
ليفربول أفضل ظهيرين في العالم من

حول العالم

مدفيديف وبليشكوفا وهاليب إلى الدور الثالث

بـ ـل ــغ ال ـ ــروس ـ ــي دان ـي ـي ــل
مـ ــدف ـ ـيـ ــديـ ــف املـ ـصـ ـن ــف
راب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا والـ ـتـ ـشـ ـيـ ـكـ ـي ــة
ك ــارولـ ـيـ ـن ــا ب ـل ـي ـش ـكــوفــا
الـثــانـيــة الـخـمـيــس ال ــدور
الـثــالــث لبطولة أستراليا
املفتوحة ،أولى البطوالت
األربـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــرى ف ــي
ك ـ ــرة امل ـ ـضـ ــرب .وت ـغ ـلــب
مدفيديف على اإلسباني
بـيــدرو مارتينيز ال ــ168
ع ــاملـ ـي ــا وال ـ ـصـ ــاعـ ــد مــن
التصفيات  5-7و 1-6و ،3-6فيما فازت بليشكوفا على األملانية الورا
سيغموند  3-6و.3-6
وشـ ّـدد مدفيديف على صعوبة مباراته مع مارتينيز «وخصوصًا
امل ـج ـمــوعــة األولـ ـ ــى» ال ـت ــي كـسـبـهــا  .5-7وق ـ ــال« :ل ـك ـنــه (مــارتـيـنـيــز)
لديه خبرة أقــل مني وعلى الــرغــم مــن ذلــك لعب جيدًا فــي املجموعة
األول ــى وك ــاد يحسمها لصالحه» ،مضيفًا« :كـنــت أع ــرف أنــه يتعني
ّ
علي القتال والتركيز طيلة املباراة» .وبــدوره عانى األملاني ألكسندر
زفيريف السابع في املجموعة األولــى من مباراته أمــام البيالروسي
إيغور جيراسيموف الـ 98عامليًا ،حيث اضطر لخوض شوط فاصل
لكسبها  )5-7( 6-7قبل أن يحسم الثانية  4-6والثالثة  5-7ليبلغ
الــدور الثالث .واحتاج النمسوي دومينيك تييم الخامس إلى خمس
مجموعات لتخطي عقبة األسـتــرالــي أليكس بولت املـشــارك ببطاقة
دعوة .أما اإلسباني رافاييل نادال فقد سحق األرجنتيني فيديريكو
ديلبونيس بثالث مجموعات من دون رد.
وعند السيدات واصلت بليشكوفا ( 27عامًا) مشوارها نحو التتويج
بأول لقب كبير في مسيرتها االحترافية ببلوغها الدور الثالث عقب
الفوز على سيغموند  3-6و .3-6وحذت حذوها الرومانية سيمونا
هاليب الــرابـعــة وبطلة ويـمـبـلــدون بتغلبها على البريطانية هاريت
دارت الصاعدة مــن التصفيات  2-6و .4-6وخــرجــت الالتفية يلينا
أوستابنكو ،بطلة روالن غاروس عام  2017واملصنفة خامسة عامليًا

سابقًا ،من الدور الثاني بخسارتها أمام السويسرية بليندا بنسيتش
السابعة  7-5و.7-5

ميالن يطير إلى بريشيا

ُ
تفتتح املرحلة الحادية والعشرون من الدوري اإليطالي لكرة القدم اليوم
بلقاء ميالن ومضيفه بريشيا .وبعد فوزه القاتل على أودينيزي 2-3
بفضل البديل الكرواتي أنتي ريبيتش ،يأمل ميالن ومدربه ستيفانو
بيولي االستفادة من وضــع مضيفه بريشيا الــذي لم يحقق الفوز
لخمس مراحل متتالية ،من أجل االقتراب أكثر من املراكز األوروبية.
ويحتل ميالن الــذي عـ ّـزز صفوفه أخـيـرًا بنجمه السابق السويدي
املخضرم زالتان إبراهيموفيتش ،املركز الثامن بفارق  10نقاط عن
املركز الرابع األخير ّ
املؤهل إلى دوري أبطال أوروبا ،املسابقة التي ّتوج
بلقبها سبع مرات لكنه غاب عنها منذ موسم ّ .2014-2013
ويعول
النادي اللومباردي على سجله أمام بريشيا الذي يفتقد نجمه الجديد
مهاجم ميالن السابق ماريو بالوتيلي لطرده في املرحلة املاضية
أمام كالياري ( ،)2-2إذ خرج منتصرًا من املواجهات السبع األخيرة
بني الفريقني في الدوري والكأس ،ولم يخسر أمامه منذ  10أيار/مايو
( 2003صفر.)1-

رين يطارد مارسيليا

يتطلع رين الثالث لتضييق الخناق على مارسيليا الثاني ،عندما يحل
ضيفًا على نيس اليوم ( )21:45في افتتاح املرحلة الحادية والعشرين
من الدوري الفرنسي لكرة القدم .وسيسعى رين لتعويض خسارته
ف ــي املــرح ـلــة الـســابـقــة
أمام مارسيليا بهدف
نـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــف وتـ ـقـ ـلـ ـي ــص
ال ـ ـفـ ــارق إلـ ــى نـقـطـتــن
موقتًا مع األخير.
وي ـ ـ ــدخ ـ ـ ــل ريـ ـ ـ ـ ــن إل ـ ــى
املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة م ـت ـس ـل ـح ــا
بـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوزه األحـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ــي
ال ــدور الـ ــ 32مــن كــأس
فــرنـســا عـلــى أتلتيكو

حـيــث ال ـت ــوازن بــن ال ــدف ــاع والـهـجــوم،
إذ يتصدر روبرتسون وأرنولد قائمة
أكـ ـث ــر األظ ـ ـهـ ــرة ف ــي ال ـع ــال ــم مـســاهـمــة
ف ــي تـحـصـيــل ال ـن ـق ــاط .ب ـف ـعــل امل ــرون ــة
الـتـكـتـيـكـيــة ،يـشـغــل ال ـظ ـه ـيــران مــراكــز
األج ـ ـن ـ ـحـ ــة ف ـ ــي كـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األح ـ ـي ـ ــان،
وتـ ـتـ ـج ــاوز ن ـس ـب ــة م ـســاه ـم ـت ـه ـمــا فــي
ص ـنــاعــة الـ ـف ــرص ،م ــا يـصـنـعــه ثــاثــي
خ ــط ال ــوس ــط م ـج ـت ـم ـعــا .ف ــي ال ــوس ــط،
تتغير املعادلة وفقًا ألسلوب املنافس،
فيتناوب كل من ميلنير ،هيندرسون،
ن ــاب ــي ك ـي ـتــا ،ت ـشــام ـبــرلــن ،ف ـي ـنــالــدوم
وفابينيو على املراكز الثالثة املتاحة.
يـتـمـيــز ال ــاع ـب ــون ال ـس ـتــة بخصائص

القراءة التكتيكية
العالية ميزّ
والتحفيز المستمر هما ما
كلوب عن باقي المدربين
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،فـ ــي حـ ــن ت ـب ـق ــى أف ـض ـل ـيــة
املـ ـش ــارك ــة ل ـفــاب ـي ـن ـيــو ب ـف ـعــل مــرون ـتــه
ال ـف ـن ـي ــة وال ـت ـك ـت ـي ـك ـي ــة .عـ ـل ــى صـعـيــد
ال ـه ـجــوم ،ي ـبــرز ك ــل م ـ ًـن س ــادي ــو مــانــي
ومحمد صــاح ،إضافة إلى البرازيلي
ف ـيــرم ـي ـنــو ،أهـ ــم العـ ــب ف ــي امل ـن ـظــومــة.
هـ ـج ــوم الم ـ ــرك ـ ــزي ي ـع ـم ــد إل ـ ــى إرب ـ ــاك
دف ــاع ــات ال ـفــرق املـنــافـســة ،إث ــر امـتــاك
الـثــاثــي خليطًا مــن الـســرعــة وامل ـهــارة
والفاعلية الهجومية.
مــن ينظر إلــى ليفربول ال ـيــوم ،ينسى
م ــا م ـ ّـر ب ــه ال ـفــريــق ف ــي ال ـع ـقــد األخ ـيــر.
لـيـفــربــول ق ــوي جـ ـدًا ،يـصـعــب هزيمته
أو حـصــد نـقـطــة مـنــه ح ـتــى ،ظـهــر ذلــك

جـلـيــا ف ــي م ـب ــاراة ال ـفــريــق ف ــي الـجــولــة
قبل املاضية أمام مانشستر يونايتد،
ال ـتــي ان ـت ـهــت ب ـفــوز ال ــري ــدز ( )0-2في
أح ـ ــد أفـ ـض ــل مـ ـب ــاري ــات الـ ـف ــري ــق ه ــذا
املــوســم .استحقاقات عــديــدة واجهها
الفريق ،زادت من ًصعوبتها اإلصابات
املـتـتــالـيــة ،إضــافــة إل ــى بـعــض املشاكل
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ب ـ ــن ب ـ ـعـ ــض ال ــاعـ ـب ــن
(ص ـ ــاح ومـ ــانـ ــي) .رغـ ــم ذل ـ ــك ،اسـتـمــر
الـفــريــق بالتحليق ،وح ــده ،يــراقــب من
بعيد بقية الفرق وهي تتعثر .القراءة
التكتيكية العالية والتحفيز املستمر
هما مــا مـ ّـيــز كـلــوب عــن بــاقــي املــدربــن
الذين تــواتــروا على الفريق في الفترة
األخيرة ،من دون إغفال كسبه لعاطفة
الجماهير والــاعـبــن على حـ ٍّـد ســواء.
الجميع للواحد والواحد للجميع في
ليفربول .العبون كأوريجي ،فينالدوم،
ك ـي ـتــا ،الالنـ ـ ـ ــا ...ق ـب ـلــوا ال ـج ـل ــوس على
مـقــاعــد ال ـب ــدالء إيـمــانــا ب ــامل ــدرب ،الــذي
أعاد الفريق إلى الحياة مجددًا.
ّ
فــي ظ ــل ع ــدم خـســارتــه أي م ـبــاراة في
الـ ــدوري حـتــى الـلـحـظــة ،ب ــات الـحــديــث
ممكنًا عــن تحقيق لـيـفــربــول لـلــدوري
بــا ّ
ليتشارك هــذا اإلنجاز
أي هزيمة،
ّ
م ــع آرسـ ـن ــال ال ـ ــذي حــق ـقــه عـ ــام .2004
املـ ـ ّسـ ـت ــوى الـ ـث ــاب ــت س ـي ـج ـعــل ال ـف ــري ــق
مــرش ـحــا لتحقيق الـكـثـيــر م ــن األرق ــام
أيـضــا مثل حصوله على أعـلــى ّ
معدل
نقاط في تاريخ الدوري ،أعلى سلسلة
مــن االن ـت ـص ــارات عـلــى األرض وأعـلــى
مـعــدل ف ــوز فــي مــوســم واح ــد وغيرها
ّ ّ
الكثير ،غير أن كــل هــذه األرق ــام تبقى
بمثابة «كماليات» لرجال كلوب الذين
يضعون اللقب نصب أعينهم.

أخبار محلية
مارسيليا من الدرجة الرابعة (-2صفر) ،فيما أسقط نيس ضيفه ريد
ستار من الدرجة الثالثة  .1-2وسيبحث رين عن الثأر من مضيفه
الــذي أسقطه فــي عقر داره بنتيجة  1-2ضمن املرحلة الرابعة من
الــدوري في األول من أيلول/سبتمبر املاضي ،وتحقيق فــوزه الثاني
عشر هذا املوسم ،علمًا أن رين لم ّ
يتفوق على نيس في آخر عشر
مباريات جمعتهما في جميع املسابقات.
وسيفتقد رين لجهود مدافعيه القائد داميان دا سيلفا واملالي أماري
ّ
لتحصل كل منهما على ثالث بطاقات صفراء في أقل من
تــراوري
عشر مـبــاريــات ،إضــافــة إلــى العــب خــط الــوســط بــانـجــامــان بوريغو
ملعاناته من إصابة في العضل.

دورتموند يستقبل كولن

يستقبل نادي بروسيا دورتموند األملاني مساء اليوم ( 21:30بتوقيت
بـيــروت) نــادي كولن في افتتاح الجولة التاسعة عشرة من الــدوري
األملاني لكرة القدم .وستكون أنظار العالم شاخصة نحو النروجي
الشاب إرلينغ هاالند
ّ
ال ــذي حــقــق بــدايــة من
األحالم مع دورتموند
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــت املـ ـ ــاضـ ـ ــي
ً
عـ ـن ــدم ــا نـ ـ ــزل ب ــدي ــا
وسجل له ثالثية في
عشرين دقيقة ،قلبت
ت ــأخ ــر ف ــري ــق املـ ــدرب
السويسري لوسيان
ف ــاف ــر أمـ ـ ــام مـضـيـفــه
أوغسبورغ إلى فوز كبير  .3-5وأصبح النروجي أول العب في تاريخ
ً
الــدوري األملاني يسجل ثالثية في مباراته األولــى بعد دخوله بديال،
ّ
وقد حقق هذا األمر في التسديدات الثالث األولى له على املرمى .ومن
املـ ّ
ـرجــح أن يسجل النروجي بدايته الرسمية على ملعب «سيغنال
إيدونا بارك» اليوم ضد كولن الثالث عشر على أمل مساعدة فريقه
في اللحاق موقتًا بغريمه بايرن ميونيخ إلــى املركز الثاني ،بما أنه
يتخلف حاليًا بـفــارق ثــاث نـقــاط عــن ال ـنــادي الـبــافــاري وسـبــع عن
ّ
املتصدر.
اليبزيغ

فوز مريح للرياضي في دبي

افتتح فــريــق الــريــاضــي منافساته ضمن دورة دبي
الدولية في كرة السلة بفوز مريح على فريق الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة (دبـ ـ ــي)  .78-96وك ـ ــان أف ـض ــل مسجل
للرياضي العبه مايكل إيفيبيرا برصيد  22نقطة،
كما ّ
سجل داريان تاونز  15نقطة ودواين جاكسون
 12نقطة والقائد أمير سعود ووائل عرقجي وباسل
بوجي  10نقاط لكل منهم .ويلعب اليوم فريق بيروت
مــع الـنـجــم الــريــاضــي الـتــونـســي عـنــد الـســاعــة الثالثة
بـتــوقـيــت ب ـي ــروت ،فــي حــن يـلـعــب هــوبــس مــع الــوثـبــة
السوري عند الساعة السابعة.

لبنان يحرز ألقاب الدورة الثانية لبطولة
غرب ووسط آسيا

حــافـظــت بعثة منتخب لـبـنــان للتنس عـلــى نتائجها
الـجـيــدة وأح ــرزت ألـقــاب ال ــدورة الثانية لبطولة غرب
ووسط آسيا للناشئني والناشئات (دون الـ  14سنة)
ال ـتــي أقـيـمــت فــي الـعــاصـمــة الـبـحــريـنـيــة امل ـنــامــة .ففي
نهائي ف ــردي الــذكــور ،فــاز أنـطــونــي مـكــرزل (لبنان)
على العب يمني بنتيجة ( )2-6( )5-7وأحرز اللقب.

ّ
م ـســاعــده أنـ ــدرو الـنـغـيــوي .ويـتـطــلــب مـتــابـعــة دؤوب ــة
على مــدار الساعة وم ـعــادالت حسابية دقيقة تأخذ
فــي االعـتـبــار املـســابـقــات وفـئــاتـهــا عـلــى أنــواعـهــا في
كــل ريــاضــة ،وب ــات بمثابة مــرصــد مــوثــوق ومعتمد
لتطور الحركة الرياضية من خــال النتائج املسجلة
في املنافسات وأدوارهــا التأهيلية وبطوالتها القارية
والــدول ـيــة ،والـتــي تنعكس نتائجها على تـقـ ّـدم موقع
البلدان أو تراجعها على هــذا الترتيب ،مواكبة أيضًا
تصنيفات االتـحــادات الدولية فــي ضــوء مسابقاتها
ومبارياتها على أنواعها.

وفي نهائي زوجي الذكور ،فاز انطوني مكرزل وكارل
صايغ (لـبـنــان) على الثنائي الـســوري ()4-6( )3-6
وأحرزا اللقب .وفي نهائي فردي اإلناث ،فازت ماريا
بــريــدي (لـبـنــان) عـلــى العـبــة مــن كـيــرغـيــزسـتــان (-6
 .)1-6( )0وفــي نهائي زوجــي اإلن ــاث ،أحــرزت يمنى
فيصل ومــاريــا بــريــدي اللقب بفوزهما على ثنائي
مــن كيرغيزستان .ويـشــرف على تــدريــب الالعبات
والالعبني الالعبة الدولية نانسي كركي ،حيث قادتهم
الى تحقيق العالمة الكاملة في الدورتني األولى والثانية.
العهد يواجه الساحل اليوم ّ
تنطلق اليوم الــدورة الودية الثانية التي ينظمها نادي
الـعـهــد فــي ك ــرة ال ـقــدم ،حـيــث يلعب مــع فــريــق شباب
الساحل على ملعبه عند الساعة الثانية والنصف.
وي ـش ــارك ف ــي ال ـ ــدورة أي ـضــا فــريـقــا الـنـجـمــة وال ـبــرج
ال ـل ــذان سـيـتــواجـهــان ي ــوم الـسـبــت عـلــى املـلـعــب عينه
وفي التوقيت ذاته .وتقام الدورة بنظام الدوري حيث
ستقام مباراتا املرحلة الثانية على ملعب النجمة.

كريم حريق يرفع علم لبنان في
البرتغال
أحــرز العداء اللبناني كريم حريق ( 19عامًا) املركز
الثاني في سباق  Funchal Marathonفي البرتغال
والذي يبلغ طوله ( 8كلم) لفئة تحت  23عامًا .وأنهى
حريق السباق بوقت ( 32دقيقة و 47ثانية) .يذكر
أنها ليست املشاركة الخارجية األولــى لحريق ،فهو
شــارك في العديد من السباقات وأحــرز جوائز على
الصعيدين املحلي والــدولــي .وحـقــق ال ـعــداء اللبناني
السنة املــاضـيــة ( )2019املــركــز الـثــالــث فــي مــاراثــون

الشباب الغازية ّ
يكرم عبد الله

إدمونتون (كندا) ،واملركز الثاني في سباق ليماسول
ـ ـ قبرص في عــام  2018وغيرها العديد من النتائج
املميزة.

لبنان في المركز الـ  97عالميًا
ّ
ح ــل لـبـنــان فــي املــركــز ال ـ ـ  97عــاملـيــا وال ـثــامــن عربيًا
( 106519نقطة) في التصنيف الرياضي الدولي الذي
يصدر سنويًا منذ ستة أعوامّ ،متراجعًا  6مواقع عن
تصنيف عام  ،2018علمًا بأنه حل في املوقع الـ  95في
عام  ،2014والـ  97في  ،2015والـ  114في  ،2016والـ
 99في  .2017وبذلك حافظ لبنان على مراوحته بني
ّ ً
معوال على نتائج فردية
املوقعني الـ  90والـ  100عامليًا،
الفتة وخصوصًا في منافسات قارية وعاملية.
وشمل هذا التصنيف  206بلدان أعضاء في اللجنة
األوملبية الدولية ،راص ـدًا  112لعبة صيفية وشتوية
خ ــال ال ـعــام املــاضــي ،ويـعـكــف عـلــى إعـ ــداده الباحث
الــدك ـتــور نــديــم نــاصـيــف ،األس ـت ــاذ فــي قـســم التربية
الــريــاضـيــة والـبــدنـيــة فــي جــامـعــة س ـيــدة ال ـلــويــزة ،مع

كـ ّـرم نــادي الشباب الغازية أحد رعاته علي عبد الله،
ً
مستغال وج ــوده فــي لـبـنــان ،خــال حفل جـمـ َـع عــددًا
مــن الشخصيات الرياضية فــي الـبـلــدة .وشـكــر أمني
سر النادي ،علي حسون ،عبد الله على جهوده ،في
ّ
حني أكد الراعي استمراره في دعم النادي في املوسم
املقبل ،متمنيًا أن يستعيد النشاط الرياضي حيويته.

