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رياضة

رياضة
بوندسليغا

الكرة اللبنانية

صقال في معقل «النادي الخصم»

«شهر عسل» بين النجمة والعهد ...إلى مـتى؟

ّ
تحول افتتاح ّدورة «فورتين» في كرة
القدم التي ينظمها نادي العهد على
حدث استثنائي بوجود رئيس
ملعبه الى ٍ
نادي النجمة أسعد صقال جنبًا الى جنب
مع رئيس نادي العهد تميم سليمان،
بحضور رئيس نادي البرج نبيه ناصر ،حيث
حرك الثالثي كرة البداية لمباراة العهد
مع شباب الساحل ،وليفتح صقال
جديدة من العالقة.
وسليمان مرحلة ً
فهل تستمر طويال؟
عبد القادر سعد
رئيس نادي النجمة أسعد صقال في
ملعب العهد .خبر كــان حتى األمــس
ال ـ ـقـ ــريـ ــب ي ـص ـع ــب تـ ــوقـ ــع ح ـص ــول ــه.
فــالـعــاقــة بــن ص ـقــال ونـ ــادي الـعـهــد،
وتحديدًا مع الرئيس تميم سليمان،
لطاملا كــانــت تـتــراوح بــن «املـتــوتــرة»
و«املقطوعة» وخصوصًا مع نهائية
امل ـ ــوس ـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي وف ـ ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة ه ــذا
املوسم في ظل التصريحات التي كان
يطلقها صـقــال وتتضمن تلميحات
وات ـهــامــات بـحــق ن ــادي الـعـهــد .توتر
العالقة بني الرئيسني انتقلت عدواه
ـري ،حـيــث
الـ ـ ــى الـ ـج ــان ــب الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ـ ُ
لـطــاملــا ك ــان الـسـجــال عـلــى أشـ ـ ّـده بني
ال ـج ـم ـهــوريــن ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي .لكن كما يقال «املصيبة
ّ
تجمع» شكل توقف النشاط الكروي
ف ــي لـبـنــان جـ ـ ّـراء األح ـ ــداث ال ـتــي يمر
بها لبنان مناسبة لعودة «الحرارة»
ب ــن ال ــرج ـل ــن .تـحـســن ت ــدري ـج ــي في
الـ ـع ــاق ــات وص ـ ــل ال ـ ــى م ــرح ـل ــة ل ـقــاء
الرئيسني في أحد األماكن العامة في
جـلـســة ض ـمــت ع ـ ــددًا م ــن اإلعــام ـيــن
واملعنيني بالشأن الكروي.
عودة املياه الى مجاريها بني الطرفني
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر أثـ ـم ــر مـ ـش ــارك ــة نـ ــادي

ّ
حرك الرؤساء الثالثة سليمان وصقال وناصر ركلة البداية لمباراة العهد وشباب الساحل (عدنان الحاج علي)

الـنـجـمــة ف ــي الـ ـ ــدورة الــربــاع ـيــة الـتــي
ّ
ينظمها العهد بمشاركة نادي البرج
وش ـب ــاب ال ـســاحــل أي ـض ــا .ل ــم تتوقف
األجــواء اإليجابية عند حد املشاركة،
بل قرار اللجنة املنظمة برئاسة أمني
سر نادي العهد محمد عاصي إقامة
مـبــاراتــي املــرحـلــة الثانية بــن العهد
والنجمة ،والبرج مع شباب الساحل
على ملعب النجمة .يحرص عاصي
على تكريس هذه العالقة بني الرجلني

وتمتينها ملا له من تداعيات إيجابية
على عالقة الناديني ،وخصوصًا على
الصعيد الجماهيري.
أم ــس ،كــان الـلـقــاء فــي مكتب عاصي
فــي ملعب الـعـهــد بـحـضــور ع ــدد من
امل ـس ــؤول ــن ال ـك ــروي ــن ،ع ـلــى رأس ـهــم
رئـيــس ن ــادي الـبــرج نبيه نــاصــر في
ظ ــل غـ ـي ــاب ال ــرئ ـي ــس الـ ــرابـ ــع سـمـيــر
دب ــوق رئـيــس ن ــادي شـبــاب الساحل
الفريق الــرابــع املـشــارك فــي البطولة.

تسأل عن أسباب غياب دبــوق ،وهل
ّ
تتعلق بعتب دبوق على «أصدقائه»
فــي ال ـبــرج والـعـهــد لـعــدم التزامهما
بـمــا تــم االت ـف ــاق عليه فــي االجـتـمــاع
الخميس املتعلق باستكمال املوسم،
فـيـجـيــب رئ ـي ــس ن ـ ــادي ال ـع ـهــد بــأنــه
م ـ ــوج ـ ــود ف ـ ــي قـ ـ ـب ـ ــرص« .وإذا ك ــان
األستاذ سمير زعالن فنحن سنعمل
على مراضاته».
يـجـلــس ص ـقــال ف ــي مـكـتــب أم ــن سر

ن ـ ــادي ال ـع ـهــد م ـح ـمــد ع ــاص ــي تحت
صورة عمالقة لقميص نادي العهد
ّ
موقعة من الالعبني ووسط مجموعة
كبيرة جدًا من الكؤوس .يجلس إلى
يساره نائبه علي هشام السبع وإلى
يـمـيـنــه رئ ـي ــس الـ ـب ــرج ن ـب ـيــه نــاصــر.
وعـلــى بعد خطوتني يجلس رئيس
ٌ
مشهد
ن ــادي الـعـهــد تميم سـلـيـمــان.
يبدو غريبًا للوهلة األولــى ،لكن في
الــوقــت عينه مــريــح .مــن الـجـمـيــل أن

َ
رئيسي ناديني
تجد أن العالقة بني
ك ـب ـي ــري ــن ج ـ ـيـ ــدة .تـ ـس ــأل صـ ـق ــال عــن
أس ـب ــاب عـ ــودة امل ـي ــاه ال ــى مـجــاريـهــا
مع سليمان والعهد« .تميم شخص
طيب ج ـدًا وأن ــا أحـ ّـبــه على الصعيد
الشخصي ،وفــي ظــل توقف الــدوري
مــن الــواجــب أن تكون العالقة جيدة
بني جميع األطراف» يقول صقال في
حديث مع «األخبار».
وهــل ستستمر هــذه العالقة ،وكيف
سـيـتـقـ ّـبـلـهــا ج ـم ـهــور ال ـن ـج ـمــة؟ «مــع
ع ـ ــودة ال ـ ـ ــدوري وامل ـن ــاف ـس ــة سـتـعــود
الخصومة الـكــرويــة كما كــانــت .لكن
اآلن يـجــب أن ت ـكــون الـعــاقــة جـيــدة،
وخصوصًا في ظل األزمــة التي ّ
تمر
بها اللعبة بسبب األزمــة اللبنانية»
يضيف رئيس نادي النجمة.
ّ
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ي ـ ــؤك ـ ــد ع ـلــى
صـ ــواب ـ ـيـ ــة أن ت ـ ـكـ ــون ال ـ ـعـ ــاقـ ــة بــن
الجميع جـيــدة .وحــن تسأله مــا إذا
ك ــان هـنــاك إمـكــانـيــة أن يـعــود زميله
صـقــال ال ــى تـصــريـحــاتــه الـنــاريــة في
حال عودة املنافسة في الدوري؟
ّ
«لـ ـي ــس مـ ــن املـ ـمـ ـك ــن ،بـ ــل مـ ــن امل ــؤك ــد
سـ ـيـ ـع ــود أس ـ ـعـ ــد ال ـ ــى ت ـص ــري ـح ــات ــه
السابقة» يجيب رئيس نادي العهد
ضاحكًا ويوافقه صقال على ذلك مع
ضحكة عالية.
وال يمكن ألي مراقب أن يرى الرجلني
في هذه الوضعية من العالقة الطيبة
دون أن ي ـت ـس ــاءل :ه ــل ه ــي مــوجـهــة
منافس ثالث؟
ضد طرف
ٍ
ـال ،فيأتي
ـ
ع
ـوت
ـ
ص
ـ
ب
ـؤال
ـ
س
تـطــرح ال ـ
ٍ

حضر افتتاح
الدورة رئيس نادي البرج
نبيه ناصر وغاب رئيس
نادي شباب الساحل
سمير دبوق

تصفيات كأس العالم

بايرن ميونخ  Xشالكه
لقاء قمة بين بطل  2017ووصيفه
لطالما شكلت المباراة التي تجمع بين بايرن ميونخ وشالكه قمة استثنائية في الدوري األلماني.
المنافس األبرز للعمالق البافاري قبل طفرة بروسيادورتموند ،غير أنه أخذبالتراجع
كان هذااألخير
ّ
مع مرور السنوات إثر اتباعه سياسة ُبيع النجوم لتحقيق األربــاح .آخر منافسة للفريقين على
زعامة الدوري كانت عام  2017حين ت ّوج بايرن ميونخ باللقب فيما حل شالكه وصيفًا .تراجع
األزرق الملكي بعدها في الموسم الماضي ليعود هذا الموسم إلى الواجهة بقيادة المدرب
الجديد ديفيد فاغنر .ستلعب المباراة اليوم على ملعب أليانز آرينا ( 19:30بتوقيت بيروت)
حسين فحص
قـبــل خـيـبــات األل ـف ـي ّــة ال ـج ــدي ــدة ،كــان
«األزرق امللكي» مرشحًا دائمًا للفوز
ّ
بألقاب الـبـطــوالت الـتــي يـشــارك بها،
ّ
حـيــث تـمــكــن مــن كـتــابــة تــاريــخ حافل
خــال مشواره في البطوالت املحلية
واألوروب ـ ـ ّـي ـ ــة .تـحـتــوي خ ــزائ ــن ن ــادي
شاكله على الكثير من األلـقــاب التي
ج ـ ـ ــاءت ع ـل ــى ف ـ ـتـ ــرات م ـت ـب ــاع ــدة بــن
َ
و .2011وكانت البطولة
عامي 1934
ّ
ّ
األول ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي ح ــق ـق ـه ــا هـ ــي ب ـطــولــة
ّ
الدوري عام  ،1934تبعتها  6بطوالت
دوري أمل ــان ــي ،خـمــس ب ـطــوالت كــأس
أملــانـيــا ،كــأس السوبر األ ًملــانــي ،كأس
الـ ـ ـ ّـدوري األمل ــان ــي ،إض ــاف ــة إل ــى ف ــوزه
ً
بـ ـ ــالـ ـ ـ ّـدوري األوروبـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ّـرة واحـ ـ ــدة.
غ ـ ــاب ش ــال ـك ــه ب ـع ــده ــا ع ــن امل ـنــاف ـســة
عـلــى األل ـق ــاب لـفـتــرة طــويـلــة ،بـ ّعــد أن
أصـبــح يعتمد سياسة بيع النجوم
ّ
لــاسـ ّتـفــادة مــن عــوائــدهــا املــالـ ّـيــة ،إل
ّأن الــنــادي األملــانــي استطاع أن ّ
يقدم
موسمًا ّ
مميزًا في  2018/2017جعله
ّ
يحتل مركز الوصافة خلف العمالق
البافاري بايرن ميونخ .فشل بعدها
أنهى
شالكه في تكرار النجاح ،حيث ّ
بشكل كارثي ،متأثرًا
موسمه املاضي
ٍ
بـعــدم تعويض انتقال الــاعــب ليون
غــوريـتــزكــا إل ــى بــايــرن مـيــونـيــخ .تــاه
الـفــريــق حينها إث ــر اف ـت ـقــاده الــاعــب
الـ ــذي يـ ًـربــط ب ــن ال ــوس ــط وال ـه ـجــوم،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـت ـغ ـي ـيــر امل ـس ـت ـمــر فــي
ال ــرس ــم ال ـت ـك ـت ـي ـكــي م ــن ِقـ ـب ــل امل ـ ــدرب
السابق دومينيكو تيديسكو ،ما أفقد
العديد من الالعبني الخصائص التي
ي ـم ـتــازون ب ـهــا .عـجــز حـيـنـهــا شالكه

درب فاغنر شباب دورتموند  4مواسم (ا ف ب)

ع ــن الـ ـف ــوز خـ ــال م ـب ــاري ــات ــه األول ـ ــى،
في انطالقةٍ هي األســوأ للنادي عبر
ت ــاريـ ـخ ــه .س ـل ـس ـلــة مـ ـب ــاري ــات سـيـئــة
اس ـت ـم ـ ّـرت ع ـلــى مـ ــدار امل ــوس ــم بـشـكـ ٍـل
ّ
م ـ ـت ـ ـقـ ــطـ ــع ،ح ـ ـتـ ــى جـ ـ ـ ـ ــاءت رصـ ــاصـ ــة
ال ــرحـ ـم ــة لـ ـلـ ـم ــدرب ت ـي ــدي ـس ـك ــو بـعــد
خسارته بنتيجة  0-7أمام مانشستر
سيتي .تم استبدال تيديسكو بعدها
باملدرب املؤقت هوب ستيفينز ،الذي
ّ
ت ـمــكــن م ــن إب ـق ــاء ال ـف ــري ــق ف ــي دوري
ّ
األضـ ـ ـ ـ ــواء ،ل ـي ـع ــن ب ـع ــد ذل ـ ــك دي ـف ـيــد

فــاغ ـنــر ع ـلــى رأس ال ـع ــارض ــة الـفـنـيــة
للفريق مطلع املوسم الحالي.
ت ـحـ ٍّـد كـبـيــر عــاشــه املـ ــدرب الـجــديــد في
شــال ـكــه ،ب ـعــد أن ك ــان مـطــالـبــا بــإعــادة
الفريق إلى الواجهة دون الدعم الالزم
م ــن اإلدارة .امل ـ ــدرب نـفـســه ك ــان تحت
ض ـغــط م ـضــاعــف إثـ ــر إق ــال ـت ــه املــوســم
امل ــاض ــي م ــن ن ـ ــادي هــادرس ـف ـي ـلــد بعد
هـ ـب ــوط الـ ـف ــري ــق .ف ـ ــور إعـ ــانـ ــه م ــدرب ــا
ل ـشــال ـكــه ،ان ـق ـســم ال ــوس ــط األزرق بني
ّ
مؤيد ومعارض ،نظرًا إلى عدم مالءمة

ً
مسيرة فاغنر مع تاريخ النادي ،إضافة
إلى شغله سابقًا منصب مدرب شباب
ب ــروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد (غ ــري ــم شــالـكــه
األول) ملــدة  4سنوات ونصف .تغيرت
نـ ـظ ــرة ال ـج ـم ــاه ـي ــر بـ ـع ــده ــا ،لـيـصـبــح
فــاغ ـنــر ال ــرج ــل األول ف ــي شــال ـكــه بعد
أن أعــاد الفريق إلــى مساره الصحيح.
ن ـت ــائ ــج إي ـج ــاب ـي ــة وأداء م ـق ـنــع وض ــع
الفريق في املركز الخامس ،مبتعدًا عن
ّ
املتصدر اليبزغ بـ 7نقاط .في األسبوع
املاضي ،افتتح شالكه النصف الثاني
ـوز مقنع أم ــام بروسيا
مــن املــوســم ب ـفـ ٍ
مونشيغالدباخ ( .)0-2فــوز مهم رفع
حصيلة األزرق امللكي إلى  9انتصارات
في آخر  10مواجهات للفريق.
م ـ ـبـ ــاراة ص ـع ـبــة ت ـن ـت ـظــر ش ــال ـك ــه أم ــام
ّ
سيعول فاغنر خاللها
بايرن ميونخ،
على عــودة نجمه الشاب املغربي أمني
حارث بعد أن غاب في ًاألسبوع املاضي
ّ
بداعي اإلصابة ،إضافة إلى تألق الخط
األمامي بقيادة رامان والوافد الجديد
غريغوريتش الــذي سجل في مباراته
األولى أمام غالدباخ هدفًا وساهم في
الثاني.
أنهى شالكه املوسم املاضي في املركز
الرابع عشر برصيد  33نقطة ،مبتعدًا
ع ــن ال ـب ـطــل ب ــاي ــرن م ـيــونــخ ب ـف ــارق 45
نقطة كــامـلــة .فــي حــال فــوز شالكه في
م ـ ـبـ ــاراة ال ـ ـيـ ــوم ،س ـي ـت ـع ــادل ال ـفــري ـقــان
ّ
برصيد  36نقطة لكل منهما ،ما يعكس
ال ـت ـط ـ ّـور ال ـك ـب ـيــر الـ ــذي ي ـعــرفــه شــالـكــه
هــذا املوسم مع فاغنر .يتسلح شالكه
ب ــال ـت ــاري ــخ مل ــواج ـه ــة م ـنــاف ـســه األزلـ ــي
فــي ال ـ ــدوري ،فــرغــم الـتــرشـيـحــات التي
تـصـ ّـب فــي صــالــح الـعـمــاق ال ـبــافــاري،
ت ـب ـق ــى لـ ـل ــدي ــرب ــي ح ـ ـسـ ــابـ ـ ٌ
ـات أخ ـ ـ ــرى.
ّ
تحسن البايرن بعد إقالة املدرب نيكو
كــوفــاتــش ،حـيــث ع ــاد امل ـ ــدرب الـجــديــد
هانسي فليك بــالـتــوازن املطلوب على
املنظومة .يحتل الفريق املركز الثاني
فــي ال ــدوري برصيد  36نقطة مبتعدًا
عـ ــن املـ ـتـ ـص ـ ّـدر الي ـ ـبـ ــزغ بـ ــأربـ ــع ن ـق ــاط.
ان ـت ـص ــار ف ــي م ـ ـبـ ــاراة الـ ـي ــوم سـيـبـقــي
ع ـل ــى حـ ـظ ــوظ الـ ـب ــاف ــاري ــن ل ــاق ـت ــراب
أكثر من الصدارة ،وهو ما ّ
يعول عليه
ف ـل ـيــك ب ـف ـعــل هـ ـ ـ ّـداف ال ـف ــري ــق روب ـي ــرت
ليفاندوفسكي ،صاحب الـ 20هدفًا.

حول العالم

المرحلة الثانية من تحضيرات منتخب لبنان تنطلق االثنين
حدد الجهاز الفني ملنتخب لبنان لكرة
القدم مواعيد  6حصص تدريبية ،بدءًا
من االثنني  27كانون الثاني الجاري
(الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـ ـ  12ظـ ـهـ ـرًا) ع ـل ــى مـلـعــب
ّ
املـجـ ّـمــع املهني فــي بئر حـســن ،تشكل
قسمًا جديدًا من البرنامج التحضيري
للمباراة املقررة مع تركمانستان على
أرض ـ ـهـ ــا فـ ــي  31آذار املـ ـقـ ـب ــل ،ضـمــن
التصفيات املــزدوجــة لنهائيات كأس
الـ ـع ــال ــم «قـ ـط ــر  »2022وك ـ ـ ــأس آس ـيــا
«الصني .»2023
وتراعي املواعيد الستة املقررة أيام 27
و 28الجاري و 17و 18و 27و 28شباط
امل ـق ـب ــل اس ـت ـح ـق ــاق ــات نـ ـ َ
ـاديـ ــي ال ـع ـهــد
واألن ـصــار فــي مسابقة كــأس االتـحــاد
اآلسيوي وتحضيراتهما لهما محليًا
وخارجيًا.
وكــان املنتخب قــد استأنف تدريباته
أواخ ـ ـ ـ ــر كـ ــانـ ــون األول املـ ــاضـ ــي عـلــى
ملعب نادي األنصار بمعدل حصتني
أسبوعيًا فــي إطــار برنامج تنشيطي
أشـ ــرف عـلـيــه أع ـض ــاء ال ـج ـهــاز الـفـنــي:
ج ـم ــال ط ــه وي ــوس ــف م ـح ـمــد ومـ ــدرب
حراس املرمى وحيد فتال.
وب ـعــد ع ــودة امل ــدي ــر الـفـنــي الــرومــانــي
ليفيو تشيوبوتاريو ومواطنه مدرب
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ستقتصر تمارين المنتخب على  14العبًا (عدنان الحاج علي)

اللياقة لوتشيان باوون من إجازة في
بلدهماُ ،وضــع برنامج القسم الثاني
خ ــال اجـتـمــاع ُع ـقــد مــع رئ ـيــس لجنة
املـنـتـخـبــات عـضــو الـلـجـنــة التنفيذية
الدكتور مازن قبيسي ومدير املنتخب
فؤاد بلهوان.
وك ــان تـشـيــوبــوتــاريــو قــد ق ــاد املــرانــن
ال ـ ـلـ ــذيـ ــن أقـ ـيـ ـم ــا االث ـ ـن ـ ــن وال ـ ـثـ ــاثـ ــاء
املاضيني على ملعب األنصار .وخالل
اج ـت ـم ــاع ــه ب ــال ــاعـ ـب ــن ،أب ـ ــدى امل ــدي ــر
ال ـف ـنــي ارت ـي ــاح ــه ل ـح ـصــص ال ـتــدريــب
الـتـنـشـيـطـيــة ال ـتــي أج ــراه ــا املـنـتـخــب،
ول ـل ـت ـع ــاون ال ـق ــائ ــم وت ــوف ـي ــر االت ـح ــاد
اإلمـكــانــات املتاحة لتحقيق املطلوب.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة أم ـ ــام
تــرك ـمــان ـس ـتــان ع ـل ــى أرض ـ ـهـ ــا ،م ــؤك ـدًا
أن «هــدفـنــا ينحصر فــي ال ـفــوز بـهــا»،
مشيرًا إلــى أن التحضير سيتصاعد
تدريجًا ،على رغــم الـظــروف املحيطة.
وأض ـ ـ ــاف «ع ـل ـي ـنــا أن ن ـث ــق ب ـقــدرات ـنــا
ونوظفها كما يجب».
وكــانــت نية الـجـهــاز الفني للمنتخب
إقامة التمارين بشكل يومي ،لكن عدم
ق ــدرة العـبــي األن ـصــار عـلــى االلـتـحــاق
ّ
ب ــالـ ـتـ ـم ــاري ــن قـ ــل ــص عـ ـ ــدد ال ـح ـصــص
ال ـت ــدري ـب ـي ــة .ف ــامل ــدي ــر ال ـف ـن ــي ال ـجــديــد

لفريق األنصار العراقي عبد الوهاب
أبــو الهيل قــرر إقــامــة تمرينني يوميًا
لــاع ـب ـيــه ق ـب ــل ل ـق ــاء فــري ـق ــه األول فــي
مـســابـقــة ك ــأس االت ـحــاد اآلس ـي ــوي في
ال ـعــاشــر م ــن ال ـش ـهــر امل ـق ـبــل .وهـ ــذا ما
سيؤدي الى غياب العبي األنصار عن
تمارين املنتخب والتي ستقتصر على
 14العبًا هم :الحارسان أحمد تكتوك
وعلي ضاهر ،إضافة الى :حسني زين،
ن ــور م ـن ـصــور ،مـحـمــد ح ـي ــدر ،حسني
م ـنــذر ،قــاســم ال ــزي ــن ،عـبــد ال ـلــه عيش،
نادر مطر ،حسني رزق ،حسن كوراني،
م ـح ـم ــد زي ـ ـ ــن طـ ـ ـح ـ ــان ،أح ـ ـمـ ــد ج ـل ــول
وخ ـل ـي ــل خ ـم ـيــس (ف ـ ــي ح ـ ــال ال ـت ـحــاق
األخير بالتمارين) .فيما يغيب العبو
األنـصــار وهــم :معتز بالله الجنيدي،
ح ـس ــن ش ـع ـي ـتــو (شـ ـب ــريـ ـك ــو) ،ع ــدن ــان
ح ـيــدر ،حـســن مـعـتــوق ،ســونــي سعد،
حسن شعيتو (موني) ،حسن بيطار،
نصار نصار وأحمد حجازي ،اضافة
الى عدنان حيدر املوجود في النروج.
كـمــا يـغـيــب الــاع ـبــون املـحـتــرفــون في
ال ـ ـخـ ــارج ،وه ـ ــم :م ـه ــدي خ ـل ـيــل ،ربـيــع
عطايا ،بــاســل ج ــرادي ،هــال الحلوة،
أليكس ملكي ،فيليكس ملكي ،جــوان
العمري وعمر شعبان.

الرد مباشرة من رئيس نادي العهد
«هي ليست موجهة ضد أي شخص
وع ـل ــى ج ـم ـيــع األط ـ ـ ــراف أن ي ـكــونــوا
على عالقة طيبة .وإذا كان هناك أي
إش ـكــاالت بــن طــرفــن فــأنــا سأسعى
ّ
الـ ـ ــى حـ ــل ـ ـهـ ــا» .أمـ ـ ـ ـ ٌـر ي ـ ـعـ ــود وي ـ ـكـ ــرره
سليمان لــدى انتهاء الجلسة ،حيث
يشدد «لو سمحت ،ال نريد أن يظهر
أننا فــي تحالفات ضــد أي شخص»
يـ ـق ــول س ـل ـي ـمــان ق ـب ــل االنـ ـتـ ـق ــال ال ــى
امل ـل ـعــب ملـتــابـعــة املـ ـب ــاراة ب ــن الـعـهــد
وشباب الساحل التي عادت وانتهت
بــال ـت ـعــادل  1-1ح ـيــث س ـ ّـج ــل للعهد
طارق العلي في الدقيقة  82من ركلة
جــزاء ،وللساحل وسيم عبد الهادي
في الدقيقة .59
االستحقاق األهــم للطرفني سيكون
ي ــوم الخميس عـنــد الـســاعــة الثانية
وال ـ ـن ـ ـصـ ــف حـ ـ ــن يـ ـلـ ـتـ ـق ــي ال ـن ـج ـم ــة
والعهد على ملعب النجمة بحضور
جمهوري الفريقني.
ت ـس ــأل ال ـح ــاض ــري ــن ف ــي «ال ـج ـل ـســة»
ع ــن إم ـكــان ـيــة أن تـحـصــل إش ـك ــاالت،
فيجيب صـقــال سريعًا ويــؤيــد أمني
س ــر ال ـع ـهــد مـحـمــد ع ــاص ــي ب ــأن ــه لن
يحصل أي شيء« .سأنزل أنا وتميم
ال ــى وس ــط امل ـل ـعــب يـ ـدًا ب ـيــد ونـطـلــب
م ــن ال ـج ـم ـه ــوري ــن االل ـ ـتـ ــزام ب ــال ــروح
ّ
ال ــري ــاض ـي ــة وأؤك ـ ـ ـ ــد ل ــك ل ــن يـحـصــل
شيء».

ثالث ميداليات للبنان في مبارزة العرب

فوز هوبس وخسارة بيروت في دبي
لم تكن بداية مشوار فريق بيروت موفقة ضمن
دورة دبي لكرة السلة بعدما خسر مباراته األولى
أمام فريق الرادسي التونسي  86-85بعد تمديد
الوقت .وأهدر فريق بيروت فوزًا كان في متناول
يــده قبل أربــع ثــوان على نهاية املـبــاراة حني تقدم
 84-85من رمية ثالثية لالعبه باتريك عبود .لكن
التونسيني خطفوا الفوز في الثانية األخيرة ليفوز
الرادسي التونسي .لكن فريق هوبس ممثل لبنان
الثالث بعد الرياضي وبيروت نجح في التعويض
وف ــاز عـلــى الــوثـبــة ال ـس ــوري  .87-91وتستكمل
الـ ـ ـ ــدورة الـ ـي ــوم ب ـل ـق ــاءي ال ــري ــاض ــي م ــع االتـ ـح ــاد
السكندري عند الساعة الخامسة بتوقيت بيروت،
وبيروت مع االتحاد الحلبي عند الساعة السابعة.

أحرز لبنان ميداليتني ذهبيتني وميدالية برونزية
فــي بطولة الـعــرب لـلـمـبــارزة لــأشـبــال والناشئني
الـتــي جــرت فــي العاصمة البحرينية املـنــامــة عبر
الالعبتني لني جدعون وماري جو أبو جودة.
فقد أح ــرزت املغتربة اللبنانية فــي اإلمـ ــارات لني
جــدعــون ،العـبــة ن ــادي امل ــون ال س ــال ،لقب بطولة
ال ـعــرب لـفـئــة ال ـش ـبــات ( 17سـنــة وم ــا دون) في
سيف املبارزة بعد تحقيقها سلسلة انتصارات
دون أي خـســارة ،وقــد فــازت فــي املـبــاراة النهائية
على الالعبة السورية ماري العلي بنتيجة  15ملسة
مقابل  .9أمــا م ــاري جــو أبــو ج ــودة ،العـبــة نــادي
املون ال سال ،فقد أحرزت امليدالية الذهبية في فئة
الناشئات ( 20سنة وما دون) في سيف املبارزة،
وعادت وأحــرزت في اليوم عينه ،وعلى الرغم من
املـجـهــود الكبير ال ــذي وضعته فــي بطولة سيف
املبارزة ،امليدالية البرونزية في سالح الشيش لفئة
الناشئات  20سنة وما دون .رافــق البعثة املدرب
الوطني الدولي محمود علي أحمد.

ّ
«كورونا» يؤثر
على تصفيات األولمبياد

أع ـل ـن ــت ال ـل ـج ـن ــة األوملـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة أم ـ ــس نـقــل
التصفيات املؤهلة إلى أوملبياد طوكيو  2020في

رياضة املالكمة إلى األردن في آذار /مارس املقبل
بعدما كانت مقررة في شباط /فبراير املقبل في
مــديـنــة ووهـ ــان الصينية وذل ــك بـسـبــب فـيــروس
كورونا .وكانت الدورة التأهيلية ،إحدى الدورات
القارية الخمس املؤهلة إلى أوملبياد طوكيو 2020
واملتعلقة بمناطق آسيا وأوقيانوسيا ،مقررة في
الفترة مــن  3إلــى  14شـبــاط /فبراير فــي مدينة
ّ
املستجد .وكانت
ووهان ،مركز فيروس كورونا
اللجنة األوملبية الدولية قد أعلنت األربـعــاء إلغاء
ال ـ ــدورة الـتــأهـيـلـيــة ،لـكـنـهــا أعـ ــادت أم ــس الجمعة
برمجتها إلى الفترة من  3إلى  11آذار /مارس في
األردن .وبسبب إيقاف االتحاد الدولي للمالكمة،
ُ َ َّ
تنظ ُم الــدورات التأهيلية لأللعاب األوملبية وكذلك
البطولة األوملبية من قبل مجموعة عمل خاصة
بــاملــاك ـمــة أن ـشــأت ـهــا ال ـل ـج ـنــة األومل ـب ـي ــة ال ــدول ـي ــة.
وأوضحت اللجنة االوملبية الدولية أنه «بعد تحليل
معمق للبدائل ،وافقت مجموعة العمل الخاصة
باملالكمة على اقـتــراح اللجنة األوملـبـيــة األردنـيــة
لتأكيد مواعيد ومكان املسابقة في أســرع وقت
ً
ممكن ،ملا فيه مصلحة الرياضيني» .وفضال عن
دورة املالكمة ،تم نقل مباريات تأهيلية ملسابقة
كــرة الـقــدم النسوية فــي أوملبياد طوكيو ،2020
والتي كانت مقررة في شباط /فبراير في ووهان،
إلى شرق البالد.
(األخبار ،أ ف ب)

