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رياضة

رياضة

ّ
تستعد إيطاليا
الستئناف الحياة
الكروية ،بعد أن
أعلن وزير الرياضة
فينشنزو سبادافورا
موعد عودة
الدوري والكأس
وسط إجراءات
وقائية صارمة.
ّ
تتجهز
األندية
توقف
للعودة بعد
ٍ
ألكثر من شهرين،
وهي في صدد
استئناف أحد أكثر
مواسم الكالشيو
تنافسية في
السنوات األخيرة
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ميركاتو

ديباال «يغازل» برشلونة قبل مواجهة ميالن

بالوتيللي وكيليني خالل لقاء بين بريشيا ويوفنتوس قبل التوقف (أ ف ب)

كالشيو

أندية إيطاليا تعزف نشيد العـودة
حسين فحص
أعـ ـط ــى وزي ـ ـ ــر الـ ــريـ ــاضـ ــة اإليـ ـط ــال ــي
فـيـنـشـنــزو س ـب ــاداف ــورا اإلذن إلقــامــة
م ـب ــارات ــي دور ال ـن ـصــف ن ـهــائــي من

ك ـ ـ ــأس إيـ ـط ــالـ ـي ــا ي ـ ـ ــوم  13ي ــون ـي ــو/
ح ـ ــزي ـ ــران ،وامل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة مــن
مـســابـقــة ال ـكــأس ي ــوم  17مــن الشهر
الـ ـ ـج ـ ــاري ،ع ـل ــى أن تـ ـع ــود م ـســاب ـقــة
الـ ــدوري فــي الـ ــ 20مـنــه أي ـضــا .وعلى

برلوسكوني عائد
صعد نادي مونزا الذي اشتراه عام  2018رئيس الحكومة اإليطالية ونادي
ميالن السابق سيلفيو برلوسكوني إلى الدرجة الثانية من الدوري اإليطالي
لكرة القدم .وأكد برلوسكوني في مقابلة سيتم نشرها الخميس في 11
حزيران /يونيو الحالي للصحيفة املحلية «إل سيتادينو دي مونزا إي ديال
ّ
بريانتسا» التي نشرت مقتطفات منها بداية األسبوع «مونزا سيشكل
فريقًا الستهداف قمة دوري الدرجة الثانية» .وأضاف «الترويج يعتمد
على العديد من العوامل ،كما نعلم ،وبعضها من
املستحيل ّ
التكهن به .العوامل التي يمكن التنبؤ بها
نعرفها جيدًا وسنبذل قصارى جهدنا لضمان
ّ
تحولها لصالحنا».
وكان مونزا مبتعدًا في صدارة دوري الدرجة الثالثة
عندما توقفت البطولة في أوائل آذار /مارس بسبب
تفشي وباء فيروس كورونا املستجد .وصادق
ّ
متصدري
االتحاد اإليطالي االثنني على صعود
املجموعات الثالث لدوري الدرجة الثالثة .وسيلحق
بها فريق رابع من خالل دور فاصل.
وتابع برلوسكوني الذي عني مساعده السابق في ميالن أدريانو غالياني
في منصب مفوض إداري للنادي «لم يكن لدي أي شك أبدًا بشأن الصعود
إلى الدرجة الثانية» .وأوضح «مع الالعبني واملدرب ،أفعل ما كنت أفعله
دائمًا في ميالن .أتحدث إليهم وأشجعهم وأحمسهم ،وأوجه لهم مالحظات
إذا كان هناك شيء خاطئ في تصرفاتهم .باختصار ،لقد حافظت على
عاداتي الجيدة املعتادة».

ض ــوء ذل ــك يــأمــل االت ـح ــاد اإليـطــالــي
أن تسير األم ــور على مــا ي ــرام ،لكنه
لم يستبعد فكرة إيقاف ّالدوري مرة
أخرى في حال عاد وتفشى فيروس
كــورونــا مــن جــديــد ،حيث كشف يوم
االثـنــن أنــه سيلجأ فــي هــذه الحالة
مباريات فاصلة لتحديد
إلــى إقامة
ٍ
الترتيب النهائي للبطولة.
تــوقـفــت الـبـطــولــة مـنــذ مـ ــارس /آذار
املاضي وسط منافسة مشتعلة على
ال ـل ـق ــب ،ح ـيــث ي ـت ـصــدر يــوف ـن ـتــوس،
ح ــام ــل ال ـل ـق ــب فـ ــي آخ ـ ــر  8م ــواس ــم،
الترتيب الـعــام بـفــارق نقطة واحــدة
ع ـ ــن التـ ـسـ ـي ــو الـ ــوص ـ ـيـ ــف ،وب ـ ـفـ ــارق
 9نـ ـق ــاط عـ ــن إنـ ـت ــر م ـي ــان ــو ال ـثــالــث
(لـ ــديـ ــه مـ ـ ـب ـ ــاراة م ــؤجـ ـلـ ــة) ،فـ ــي حــن
يستكمل أتاالنتا عروضه القوية مع
ً
غاسبيريني محتال املركز الرابع.

يوفنتوس
ف ــي ال ـص ـي ــف امل ــاض ــي ،ق ــام ــت إدارة
ي ــوف ـن ـت ــوس ب ــال ـت ــوق ـي ــع مـ ــع امل ـ ــدرب
اإليطالي ماوريسيو ساري قادمًا من
تشلسي ،في خطوة قسمت جماهير
البيانكونيري بني ّ
مؤيد ومعارض.
املعارضون ّ
عبروا عن خشيتهم من
ّ
اختالف أسلوب لعب املدرب (يتصف
بالهجوم الكثيف) عن ثقافة النادي،
مـ ـ ــا ي ـ ـضـ ــع أفـ ـ ـض ـ ــل ف ـ ــري ـ ــق إيـ ـط ــال ــي
ف ــي ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ت ـحــت خطر
ّ
التخبط .مــا خشيت منه الجماهير
ت ـح ـق ــق ،ب ـع ــد أن س ـق ــط ال ـف ــري ــق فــي
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات ،غ ـي ــر أن
ص ـ ــدارت ـ ــه ل ـل ـك ــال ـش ـي ــو قـ ـب ــل تـعـلـيــق
ال ـ ـ ــدوري ش ـف ـعــت ل ـل ـم ــدرب ال ـجــديــد.
مـ ـص ــاع ــب كـ ـبـ ـي ــرة واجـ ـهـ ـه ــا سـ ــاري

نسور العاصمة

يلتقي إنتر ميالنو مع
نابولي في إياب دور
النصف النهائي يوم
السبت المقبل على
ملعب سان باولو

برفقة يوفنتوس ،انحصر أغلبها في
تكوين منظومة ّ
تقدم كرة قدم جميلة
ـارض مـ ــع ال ـن ـت ــائ ــج
مـ ــن دون ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ً
اإلي ـجــاب ـيــة .إض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ،عانى
ساري من صعوبة توظيف ًالالعبني
ّ
في ظل وفرة العناصر ،خاصة عملية
ت ــوظ ـي ــف ال ـب ــرت ـغ ــال ــي كــري ـس ـت ـيــانــو
رونالدو واألرجنتيني باولو ديباال،
غير أنه نجح في تجاوز تلك العقبة
مـ ــع تـ ــوالـ ــي الـ ـ ـج ـ ــوالت .ه ـ ــذا األخ ـي ــر
عانى األمرين في فترة التعليق ،بعد
أن أص ـي ــب ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا أكـثــر
من مــرة ،لكنه أصبح جاهزًا للعودة
بحسب ال ـكــادر الطبي لـلـنــادي .عاد
الـ ـف ــري ــق إل ـ ــى الـ ـت ــدريـ ـب ــات ال ـف ــردي ــة
والجماعية وهــو فــي أت ـ ّـم الجاهزية
الستئناف الكالشيو ،حيث سيسعى
س ـ ــاري إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق ل ـق ــب ال ـ ــدوري
التاسع للنادي تواليًا ،واألول على
الصعيد الشخصي .يوفنتوس هو
األق ـ ــرب لــرفــع ال ـل ـقــب ،رغ ــم املـنــافـســة
الشرسة من الوصيف التسيو.

عاد التسيو إلى الواجهة اإليطالية
م ـ ــن ج ـ ــدي ـ ــد ،بـ ـع ــد م ـ ـجـ ــيء امل ـ ـ ــدرب
اإليطالي الـشــاب سيموني إنزاغي
لـ ـل ــوق ــوف ع ـل ــى الـ ـع ــارض ــة ال ـف ـن ـيــة.
ت ــوازن كـبـيــر بــن الـهـجــوم والــدفــاع
وعـمــل جـمــاعــي مـتـقــن ،أعــاد الهيبة
إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـط ــب ال ـ ـثـ ــانـ ــي ل ـل ـع ــاص ـم ــة،
لـ ـيـ ـحـ ـت ــل وص ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ه ـ ــذا
امل ــوس ــم ح ـت ــى الـ ـج ــول ــة  26ب ـف ــارق
نـقـطــة عــن امل ـت ـصــدر يــوف ـن ـتــوس .لم
يـعــرف ن ــادي التـسـيــو الـنـجــاح على
صعيد الــدوري منذ تحقيقه اللقب
ّ
ع ــام  ،2000ل ـكــن األم ــر تـحـ ّـســن منذ
ّ
مجيء سيموني إنزاغي ،الذي توج
مجهوداته بتحقيق كــأس السوبر
اإليطالي هــذا املوسم .بنى إنزاغي
فريقًا مــن ال شــيء ،وجعله منافسًا
ّ
ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوري ،وفـ ــي ظـ ــل ال ـت ـق ــارب
ّ
بــالـنـقــاط مــع امل ـت ـصــدر ،مــن املــرجــح
أن ي ـم ـتــد الـ ـص ــراع ح ـتــى ال ـج ــوالت
األخيرة.

إنتر ميالنو

قـ ّـدم إنتر ميالنو نفسه هــذا املوسم
ب ــالـ ـشـ ـك ــل األفـ ـ ـض ـ ــل ل ـ ــه مـ ـن ــذ رح ـي ــل
امل ــدرب البرتغالي جــوزيــه مورينيو
ع ــن أس ـ ـ ــوار ال ـ ـنـ ــادي .خ ـط ــة نــاجـحــة
وض ـع ـت ـه ــا اإلدارة بــال ـت ـن ـس ـيــق مــع
امل ــدرب اإليـطــالــي أنـطــونـيــو كونتي،
أعادت هيبة الفريق في الكالشيو.
استقدم كونتي فــور مجيئه العديد
م ــن األسـ ـم ــاء ال ـت ــي ع ـ ــادت بــاملـنـفـعــة
ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــوم ـ ــة ،أه ـ ـم ـ ـهـ ــا ه ـ ـ ــداف
الـفــريــق رومـيـلــو لــوكــاكــو ،ستيفانو
سينسي ،نيكولو باريال وكريستيان

إيريكسن .رغم وفرة األسماء وتكامل
الخطوط ،أخــذت النتائج بالتراجع
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوالت األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ــا ق ـب ــل
التعليق ،ليصبح ال ــدوري اإليطالي
بعيد املنال عن رجال كونتي .يبتعد
ال ـن ـيــراتــزوري عــن يــوفـنـتــوس بتسع
ن ـ ـقـ ــاط ف ـ ــي ص ـ ـ ـ ــراع املـ ـن ــافـ ـس ــة ع ـلــى
الـكــالـشـيــو ،م ــا يـضــع تــركـيــز امل ــدرب
عـلــى ك ــأس إي ـطــال ـيــا ،حـيــث سيلعب
الـفــريــق أم ــام نــابــولــي فــي إي ــاب دور
النصف النهائي يــوم السبت املقبل
على ملعب سان باولو .جدير بالذكر
أن م ــواج ـه ــة ال ــذه ــاب ان ـت ـهــت بـفــوز
نــابــولــي ب ـهــدف نـظـيــف ع ـلــى ملعب
سان سيرو.

أتاالنتا

خ ــال أرب ـع ــة م ــواس ــم ،حـ ـ ّـول امل ــدرب
اإليـطــالــي جــان بييرو غاسبيريني
ـاد مـتــواضــع إلــى أحد
أتــاالنـتــا مــن نـ ٍ
أفـ ـض ــل األنـ ــديـ ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة .ت ـط ـ ّـور
مـلـحــوظ وض ــع ال ـفــريــق ف ــي املــوســم
امل ـ ــاض ـ ــي ث ــالـ ـث ــا خـ ـل ــف ي ــوف ـن ـت ــوس
ًّ
ونــابــولــي ،مـحـتــا ص ــدارة الـهـ ّـدافــن
بتسجيله  77هــدفــا فــي الـكــالـشـيــو،
ّ
ليتأهل للمرة األولى في تاريخه إلى
دوري أبطال أوروبــا .يحتل الفريق
هذا املوسم املركز الرابع بـ 48نقطة،
مـبـتـعـدًا عــن إنـتــر الـثــالــث ب ــ 6نـقــاط،
وس ـي ـحــاول «ال ـقــدي ـســون» الـصـمــود
بني األربعة األوائل للمشاركة العام
املـقـبــل فــي دوري األب ـط ــال« .هــديــة»
قــد تـكــون األخ ـيــرة مــن غاسبيريني
إلى النادي ،نظرًا إلى ارتباط اسمه
بـتــدريــب الـعــديــد مــن األنــديــة مطلع
املوسم املقبل.

أك ــد الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي بــاولــو ديـبــاال
م ـه ــاج ــم ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي ل ـكــرة
الـ ـق ــدم أن بـ ـق ــاءه م ــع الـ ـف ــري ــق يــرت ـبــط
بإدارة النادي ،مشيدًا بنادي برشلونة
اإلسـ ـب ــان ــي وقـ ــائـ ــده م ــواط ـن ــه لـيــونـيــل
مـ ـيـ ـس ــي .وي ــرتـ ـب ــط ديـ ـ ـب ـ ــاال ب ـع ـق ــد مــع
«السيدة العجوز» حتى نهاية موسم
 .2022-2021لـكـنــه ك ــان م ـحــور تـقــاريــر
صـ ـح ــافـ ـي ــة ف ـ ــي صـ ـي ــف  2019ت ـب ــدي
ّ
رغ ـب ــة ب ـط ــل إي ـط ــال ـي ــا بــال ـت ـخــلــي ع ـنــه،
ّ
قـبــل أن يستمر فــي صـفــوفــه مــع تــولــي
م ــاوري ـت ـس ـي ــو سـ ـ ــاري م ـقــال ـيــد اإلدارة
الفنية في صيف العام املاضي .وتطرق
امل ـهــاجــم ال ــدول ــي ال ـبــالــغ مــن الـعـمــر 26
ع ــام ــا إلـ ــى مـسـتـقـبـلــه م ــع ال ـف ــري ــق فــي
مـقــابـلــة أجــرت ـهــا م ـعــه شـبـكــة «س ــي أن
أن» األم ـي ــرك ـي ــة ع ـبــر تـقـنـيــة االت ـص ــال
بالفيديو.
وقــال ديـبــاال« :مــن الــواضــح أنني العب
فــي هــذا ال ـنــادي وأن ــا سعيد لــوجــودي
هنا .الناس يحبونني كثيرًا وأنا أحب
الناس كثيرًا .لدي تقدير كبير للنادي
وال ـن ــاس املــوجــوديــن ه ـنــا ،ل ـ ّ
ـدي عالقة
جيدة مع الرئيس وبالتأكيد في مرحلة
ما سوف يأتون للحديث معي ،أو ربما
ال ...ال أعــرف» .وتابع «في لحظة ما قد
يـكــون هـنــاك تجديد محتمل ،لكن ذلك
يعتمد على يوفنتوس» ،موضحًا «في
ال ــوق ــت ال ـحــالــي ال ي ــوج ــد شـ ــيء ،حـقــا.
تتبقى سـنــة ون ـصــف سـنــة فــي عـقــدي،
وه ــي ف ـتــرة لـيـســت طــوي ـلــة ،وأنـ ــا أفـهــم
أن كــل مــا حــدث (أزم ــة فـيــروس كورونا
ً
امل ـس ـت ـجــد) ل ـيــس س ـه ــا ع ـلــى ال ـن ــادي،
ولكن تم تجديد عقود العبني آخرين...
لذلك نحن ننتظر».
وي ـس ـت ـعـ ّـد األرج ـن ـت ـي ـنــي ال ـ ــذي أصـيــب
بفيروس كورونا وشفي منه مع فريقه
الستئناف املوسم املحلي بعد التوقف
القسري بسبب «كــوف ـيــد ،»19-بمباراة
إيـ ــاب ال ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـهــائــي ملـســابـقــة
كـ ــأس إي ـط ــال ـي ــا ض ــد مـ ـي ــان ال ـج ـم ـعــة.
وتحدث «الخويا» عن الفترة التي كان
فـيـهــا يــوفـنـتــوس يـبـحــث عــن بــديــل لــه.
وأوض ــح أن ــه فــي صـيــف ال ـعــام املــاضــي
«لم يكن يوفنتوس يرغب في االعتماد

استعاد ديباال دوره مع مارويسيو ساري (أ ف ب)

ّ
علي ،ولم يردني أن أواصل اللعب هنا.
ث ــم ظ ـهــرت ب ـعــض األن ــدي ــة ال ـتــي كــانــت
مهتمة ب ــي» ،مثل مانشستر يونايتد
وتوتنهام فــي إنكلترا ،وبــاريــس سان
جرمان في فرنسا .وفي حني أملح ديباال
إل ـ ــى حـ ـص ــول م ـب ــاح ـث ــات بـ ــن إدارات
األندية املعنية ،نفى أن يكون قد ّ
تحدث
إلى ّ
أي منها.
ّ
وت ــاب ــع «ك ــان ــت نــي ـتــي ف ــي ذلـ ــك الــوقــت
َ
البقاء .لم أحظ بموسم جيد أو إيجابية
فــي األش ـهــر الـسـتــة ال ـتــي سـبـقــت (هــذه
املباحثات) ،لذا لم أكن أرغب في الرحيل
بـ ـه ــذه الـ ـ ـص ـ ــورة ألنـ ـن ــي أعـ ـتـ ـق ــد أن ـن ــي
أعـطـيــت ال ـن ــادي الـكـثـيــر مــن الـلـحـظــات
الجميلة ،ولــم يكن مــن الـعــدل أن أغــادر
بـهــذه الـطــريـقــة» .وتــابــع «لــذلــك أبلغت
(ال ـن ــادي) أن نيتي هــي الـبـقــاء والعمل
عـلــى ال ـت ـطــور وت ـقــديــم أف ـضــل م ــا ل ــدي.
ً
من الواضح أن األمــر لم يكن سهال ألن
نوايا يوفنتوس كانت مختلفة ،ولكن
ب ـعــد إغـ ــاق ف ـتــرة االن ـت ـق ــاالت ،ل ــم يكن
ه ـن ــاك امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت وم ــع وص ــول
س ــاري ارتـقـيــت ك ـثـيـرًا» .وأش ــاد ديـبــاال
ب ـبــرش ـلــونــة ب ـطــل إس ـبــان ـيــا ومــواط ـنــه
مـيـســيّ .
وردًا عـلــى س ــؤال عــن إمكانية

يلعب يوفنتوس مع
ميالن في نصف نهائي
كأس إيطاليا يوم
الجمعة المقبل

دف ــاع ــه ع ــن ألـ ــوان ال ـن ــادي الـكــاتــالــونــي
يـ ــومـ ــا مـ ـ ــا ،ق ـ ـ ـ ــال« :الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة ه ـ ــي أن
برشلونة فريق كبير عامليًا ومع وجود
مـيـســي يـصـبــح أك ـب ــر ب ـك ـث ـيــر .سـيـكــون
األمر رائعًا جدًا ،لكن يوفنتوس مذهل
أي ـضــا وي ـضــم حــالـيــا الع ـبــن رائ ـعــن»،
مـثــل الـبــرتـغــالــي كريستيانو رونــالــدو
والحارس جانلويجي بوفون.

«ال للعنصرية»
وت ـط ـ ّـرق دي ـب ــاال إل ــى الـعـنـصــريــة الـتــي
عـ ــانـ ــت م ـن ـه ــا كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم اإلي ـط ــال ـي ــة

ال سـ ـيـ ـم ــا خ ـ ـ ـ ــال امل ـ ــوس ـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي،
وتـكـتـســب مناهضتها زخـمــا إضافيًا
ف ــي ال ـف ـتــرة الـحــال ـيــة ب ـعــد ال ـت ـظــاهــرات
ض ــد مـقـتــل امل ــواط ــن األم ـيــركــي ج ــورج
ف ـل ــوي ــد ع ـل ــى يـ ــد ش ــرط ــي فـ ــي مــدي ـنــة
مينيابوليس .ودعــا األرجنتيني إلى
إي ـج ــاد ح ـل ــول لـلـعـنـصــريــة داخـ ــل كــرة
ّ
مشددًا على ضــرورة
القدم وخارجها،
أن ت ـكــون «ال ـع ـقــوبــات اإلي ـطــال ـيــة أكـثــر
ص ـ ــرام ـ ــة» .وت ــاب ــع «م ـ ــا ل ــم ي ـك ــن األم ــر
كذلك ،فعندئذ سيكون علينا كالعبني
أخـ ــذ زم ـ ــام امل ـ ـبـ ــادرة ح ـتــى ال يـسـتـمـ ّـر
حـ ــدوث ه ــذا األم ـ ــر ،ألن ـنــا نـتـحــدث عن
واح ــدة مــن أكبر الـبـطــوالت فــي العالم،
يشاهدها املاليني ،وإذا رأوا عنصرية
دون ّاتخاذ ّ
أي إجراء ،سيتشجع الناس
ويستمرون في القيام بذلك».
وعـ ــانـ ــى الع ـ ـبـ ــون فـ ــي ي ــوف ـن ـت ــوس مــن
عـ ـنـ ـص ــري ــة املـ ـشـ ـجـ ـع ــن ف ـ ــي املـ ــوسـ ــم
املاضي ،ال سيما مويز كني (انتقل إلى
إيـفــرتــون اإلنـكـلـيــزي) والـفــرنـســي بليز
ّ
ماتويدي .وتنتقد املنظمات الحقوقية
غياب العقوبات الحازمة بحق األندية
التي ُيقدم مشجعوها على ممارسات
كهذه.

ّ
محلية
أخبار

ّ
األنصار أول العائدين

أصـ ـ ـب ـ ــح نـ ـ ــادي
األنـ ـ ـص ـ ــار أول
فـ ـ ــريـ ـ ــق ي ـط ـل ــق
تـ ـم ــاريـ ـن ــه بـعــد
قـ ـ ـ ــرار م ـج ـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
بـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاح
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــأن ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
بـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــاودة
ـراءات الوقاية من كورونا .وجاء
نشاطها لكن ضمن إجـ ّ
أول تمرين لألنصار بعد أقل من  24ساعة على اجتماع
اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناني لكرة القدم الذي ّ
تحدد
فـيــه مــوعــد إط ــاق املــوس ــم ال ـك ــروي ف ــي  29ت ـمــوز عبر
كـ َ
ـأســي النخبة والتحدي التنشيطيتني ،على أن ينطلق
الدوري اللبناني في  18أيلول املقبل.
جاء التمرين األول لألنصار استثنائيًا وفق اإلجــراءات
الــرسـمـيــة املـطـلــوبــة م ــن الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة .فالتمرين
اقـتـصــر عـلــى  12الع ـبــا وس ــط إجـ ـ ــراءات م ـش ـ ّـددة على
صعيد التعقيم واملحافظة على التباعد االجتماعي .وقد
عمد ّ
القيمون على النادي إلى تقسيم تمارين الفريق على
مجموعتني ليومني متتاليني ،على أن تتم دراسة الوضع
الجديد الحقًا.
ومن املفترض أن تحذو أندية أخرى حذو نادي األنصار
ً
ابتداء من اليوم األربعاء.
وتبدأ تمارينها تباعًا

ألعاب القوى تستعيد نشاطها

أصــدر االتـحــاد اللبناني أللـعــاب ا ّلـقــوى بيانًا جــاء فيه:
ّ
«إن هــذه السنة استثنائية من كــل النواحي  ،وبالرغم
مــن ذلــك كــان قــد بــدأ االتـحــاد فــي مطلع السنة الجارية
بتنفيذ روزنــام ـتــه الـسـنـ ّ
ـويــة ب ـ ّـأول نـشــاط وه ــو بطولة
كــأس االت ـحــاد الخ ـتــراق الضاحية (لـلــرجــال ،السيدات
والـقــدامــى) فــي شـبــاط الـفــائــت فــي حــرج بـيــروت .ولكن
ّ
بسبب تـفــشــي وب ــاء ك ــورون ــا ،وبـسـبــب ق ــرار الحكومة

اللبنانية التعبئة العامةّ ،تم إلغاء ّ
بقية األنشطة خالل
ّ
األشـهــر الـثــاثــة (آذار -نـيـســان – ّأيـ ــار) .كـمــا تــم إلـغــاء
جميع املشاركات الخارجية.
وقد عقدت اللجنة اإلداريــة لالتحاد جلستني عن بعد،
وق ـ ّـررت متابعة الـنـشــاطــات لـعــام  2020وإقــامــة بطولة
لـبـنــان الـعــامــة ألل ـعــاب ال ـقــوى ل ـلــرجــال وال ـس ـيــدات لـعــام
 ،2020وذلك بعد تخفيف قيود التعبئة العامة والسماح
ّ
املختصة (وزارة الشباب والرياضة ،وزارة
من الجهات
الصحة ووزارة الداخلية) بإقامة البطوالت الرياضية،
ّ
آخذين في االعتبار توقف التمارين في معظم األندية
ألكثر من  3أشهر والسماح ببدء التمارين الرياضية
ابتداء من أول من أمس اإلثنني ضمن قيود ّ
ً
معينة على
أن تـقــام بـطــولــة لـبـنــان الـعــامــة لـلــرجــال وال ـس ـيــدات لعام
 2020في النصف الثاني من شهر آب  .2020ويسبقها
ّ
ّ
(تتضمن بعض املسابقات
التحضيرية
بعض اللقاءات
ّ
ّ
ّ
العمرية بهدف تحطيم أرقــام قياسية وطنية)
للفئات
على أن تقام هذه اللقاءات في أواخر شهر تموز املقبل
وفـ ــي ال ـن ـصــف
ّ
األول من شهر
آب امل ـ ـ ـق ـ ـ ـبـ ـ ــل
ّ
وسيتم تحديد
الـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــواري ـ ـ ـ ـ ــخ
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــريـ ــب
العاجل ُوي ّ
عمم
عـ ـل ــى األن ـ ـ ّ
ـدي ـ ــة
االتـ ـح ـ ّ
ـادي ــة مع
ت ـح ــدي ــد م ـكــان
ّ
تتضمن
الـبـطــولــة وال ـل ـقــاءات وال ـش ــروط الـعــامــة (وال ـتــي
ّ
الشروط ّ
والصحية)».
الفنية والشروط الوقائية
ّ
وتمنى االتحاد على جميع الجمعيات واألندية االتحادية
ملء االستمارة املرسلة إليها وإرسالها إلى األمانة العامة
لالتحاد قبل الساعة الثانية عشرة من ظهر السبت املقبل
ال ــواق ــع فـيــه  13حــزيــران ال ـجــاري وذل ــك لحسن تنظيم
ّ
ّ
ّ
والصحية).
(الفنية ،الوقائية
البطولة من كل النواحي

توزيع الشهادات اآلسيوية في
التايكواندو
ّ
ّ

وزع االتحاد اللبناني للتايكواندو الشهادات املوقعة من
قبل رئيس االتحاد اآلسيوي كيو سوك لي على عدد من
العاملني في اللعبة والــذيــن تمت تسميتهم لالنخراط في
اللجان العاملة ضمن االتحاد القاري .وجاءت عملية توزيع
الشهادات من قبل رئيس االتحاد اللبناني الدكتور حبيب
ظريفة واألمني العام لالتحاد املاستر مارك حرب في مقر
االتحاد بحرش
تـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــت ،ح ـي ــث
اسـتـهــل ظريفة
ال ـل ـق ــاء بـتـهـنـئــة
أعـضــاء اللجان
على اختيارهم
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــل
االتـحــاد القاري
لالنخراط فيها
مـ ـ ــا يـ ـ ـ ــدل ع ـلــى
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة ال ـت ــي
ّ
يتمتع بها العاملون في اللعبة في لبنان .وأمل ّظريفة ببدء
تدريجي لنشاط اللعبة داعيًا األندية إلى اتخاذ كل إجراءات
العامة.
الوقاية بهدف السالمة
ّ
وفي ما يلي أسماء الذين تسلموا شهاداتهم اآلسيوية:
اللجنة االستشارية :املاستر إيلي نعمة (عضو االتحاد
ّ
في منصب املحاسب) ،اللجنة الطبية ومكافحة املنشطات:
الــدكـتــور ريـشــار أبــي زيــد ضــو ،لجنة الــاعـبــن :لـيــونــاردو
شيبان ،لجنة املدربني :املاستر رالف حرب (مدير املنتخبات
الوطنية) ،لجنة التطوير :املاستر غسان أبو عــراج (عضو
االت ـحــاد) ،لجنة االنـضـبــاط :عمر املـصــري (أمــن صندوق
االت ـح ــاد) ،لجنة املـســابـقــات :املــاسـتــر م ــارك حــرب (األمــن
العام لالتحاد) ،اللجنة القضائية :ماريا زيدان ،لجنة تحكيم
الكيوروجي :املاستر جو خوري (عضو االتحاد) واملاستر
دانـيــال خــوراسـنـجـيــان ،لجنة ال ـقــادة :الـغــرانــد ماستر أالن
نـجــم ،لجنة اإلع ــام :املــاسـتــر نــويــل مخيبر ،لجنة تحكيم
البومسيه :املاستر إيلي ّ
شرو ،لجنة املرأة :ألكسندرا زيدان.

