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رياضة

رياضة

حول العالم

بريميرليغ

توتنهام  Xتشيلسي
أندية لندن «تتصارع» على مقاعد األبطال
ّ
يحل نــادي تشيلسي اللندني ضيفًا على
نظيره توتنهام ،وذلك في قمة الجولة
 22من الدوري اإلنكليزي الممتاز .ستلعب
ال ـم ـبــاراة ال ـيــوم عـلــى ملعب توتنهام
بيروت) وسط
هوتسبير 22:00( ،بتوقيت َ
أجواء تنافسية ،نظرًا لصراع الفريقين على
ٍ
مقاعد المقدمة
حسين فحص
ّ
يحتل توتنهام املــركــز ال ـســادس ب ـ 33
نـقـطــة مــن  20م ـب ــاراة ،فــي حــن يحتل
تشيلسي املــركــز الـســابــع بـنـفــس عــدد
ال ـن ـقــاط م ــع لـعـبــه م ـب ــاراة زائ ـ ــدة .لـقــاء
ّ
اليوم قد يعزز مركز أحد الفريقني في
م ـق ــدم ــة ال ـت ــرت ـي ــب ،كـمــا
ّ
س ــوف يـشــكــل االخـتـبــار
األول ل ـل ـمــدرب الـجــديــد
تـ ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ــاس ت ـ ــوخـ ـ ـي ـ ــل،
وذلـ ـ ــك عـ ـن ــد م ــواج ـه ـت ــه
جوزيه مورينيو خارج
القواعد.
ب ـ ـ ـع ـ ـ ــد سـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـل ـ ــة مـ ــن
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــات ،أقـ ـ ـ ـ ــال
■ كأس ملك إسبانيا
ت ـ ـش ـ ـي ـ ـل ـ ـس ـ ــي مـ ـ ـ ــدربـ ـ ـ ــه
بيلباو
ريال بيتيس  xأتليتيك
اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي ف ـ ــران ـ ــك
ّ
22:00
الم ـ ـبـ ــارد وع ـ ــن م ـكــانــه
األملـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــاس
■ الدوري اإلنكليزي
ت ـ ــوخـ ـ ـي ـ ــل .تـ ــأق ـ ـلـ ــم هـ ــذا
توتنهام  xتشلسي
األخـ ـي ــر ب ـس ــرع ــة ،حـيــث
22:00
ح ـص ــد خ ـ ــال أس ـبــوعــه
األول داخـ ـ ـ ـ ـ ــل أسـ ـ ـ ـ ــوار
ستامفورد بريدج أربع
■ كأس العالم لألندية
ن ـ ـقـ ــاط م ـ ــن م ـ ـبـ ــاراتـ ــن،
نيغريس أونال املكسيكي x
تعادل سلبي
جاءت إثر
أولسان هيونداي الكوري
ٍ
مـ ـ ــع وولـ ـف ــره ــامـ ـبـ ـت ــون
16:00
الـ ـق ــوي ،وفـ ــوز بثنائية
الدحيل القطري  xاألهلي
نظيفة أمام بيرنلي.
املصري
كان الفتًا تأثير توخيل
19:30
ع ـلــى امل ـن ـظ ــوم ــة .بـعـيـدًا
عــن ال ـتــوازن الكبير بني
َّ
خطي الهجوم والــدفــاع
الذي حافظ على نظافة
شباكه في املباراتني ،ظهر جليًا أسلوب
لعب واض ــح ومختلف عــن تشيلسي-
الم ـبــارد .مــع توخيل ،تـعـ ّـددت الحلول
وكثرت الخيارات .ففي مباراته األولى،
ظـهــر تفضيله لـعـنــاصــر الـخـبــرة على

أبرز مباريات
اليوم

التطبيع الرياضي :العين
اإلماراتي يلعب في األراضي
المحتلة

تــواصــل اإلم ــارات توسيع دائ ــرة التطبيع مع
الـكـيــان الـصـهـيــونــي .وت ــم اإلع ــان ي ــوم أمــس
َ
األربعاء عن مباراتني وديتني بني نادي العني
اإلمــاراتــي ومــاكــابــي حيفا الصهيوني تحت
ُ
عنوان «السالم» ،األولى تلعب في مدينة العني
اإلماراتية والثانية في األراضــي الفلسطينية
املحتلة .وجــاء اإلعــان عن األمــر بعد توقيع
مــا ُوص ــف فــي مــذكــرة التفاهم بــن الناديني،
وذلــك بعد تطبيع العالقات في منتصف آب
املاضي.
ويــأتــي هــذا اإلع ــان فــي وقــت تــواصــل العديد
من املنظمات الحقوقية ،بينها «هيومن رايتس
ووتش» ،التأكيد أن سلطات االحتالل تستخدم
ّ
الفلسطينية املـحـتـلــة بــال ـقــوة ،لكي
األراض ـ ــي
ي ـمــارس املـسـتــوطـنــون الــريــاضــة عـلــى حساب
الفلسطينيني .كـمــا أن االح ـت ــال يـقــوم بهدم
م ــاع ــب الـفـلـسـطـيـنـيــن ل ـب ـنــاء امل ـس ـتــوط ـنــات.
وك ــان ــت ب ــاك ــورة ان ـع ـكــاس «تـطـبـيــع ال ـعــاقــات
على الجانب الــريــاضــي» ،تعاقد نــادي النصر
اإلمــاراتــي مع الالعب ضياء سبع الــذي يحمل
جـ ــواز س ـفــر ال ـك ـيــان ال ـص ـه ـيــونــي ،ق ــادم ــا من
غــوانـغـجــو ايـفــرغــرانــد الـصـيـنــي ،ليصبح أول
العب «إسرائيلي» يلعب في الدوري اإلماراتي.

إنكلترا تواجه النمسا ورومانيا
ّ
وديًا
ّ

أكـ ـ ــد االت ـ ـحـ ــاد اإلن ـك ـل ـي ــزي لـ ـك ــرة الـ ـق ــدم أن

فاز توتنهام في مباراتين فقط من آخر  11مباراة في الدوري (ا ف ب)

حـســاب الـشـبــاب ،وذل ــك بـهــدف تعديل
املسار والعودة إلى سكة االنتصارات،
ك ـم ــا ظ ـه ــر ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة ع ــدم
ّ
بأسماء محددة،
تشبث املدرب األملاني
ٍ
ّ
ف ـ ــي رس ـ ــال ـ ــةٍ مـ ـب ــطـ ـن ــةٍ إل ـ ــى ال ــاع ـب ــن
«املـهـمـشــن» ب ــأن األوضـ ــاع ستختلف
ع ـم ــا كـ ـ ــان ع ـل ـي ــه األم ـ ـ ــر مـ ــع الم ـ ـبـ ــارد.
العبون مثل أنطونيو روديغر ،ماتيو
ك ــوف ــاس ـي ـت ــش ،ج ــورج ـي ـن ـي ــو ،ك ــال ــوم
هــودســون أودوي ومــاركــوس ألونسو
ع ـ ــادوا ل ـل ـعــب ب ــان ـت ـظ ــام .هـ ــذا األخ ـي ــر
سـ ّـجــل أمـ ــام بـيــرنـلــي هــدفــا مـمـيـزًا في
امل ـشــاركــة األولـ ــى ل ــه مـنــذ  4أش ـهــر مع
ّ
الفريق .يتضح أيضًا تفضيل توخيل
ل ـل ـك ــرة ال ـه ـج ــوم ـي ــة مـ ــن ال ـع ـم ــق عـلــى
حـســاب الـعــرضـيــات الـتــي اشـتـهــر بها
ال ـفــريــق م ــع المـ ـب ــارد ،وه ــو م ــا ســوف
َ
يخدم إلى ٍّ
الوافدين األملانيني
حد كبير
كاي هافرتز وتيمو فيرنير.
فــي الـجـهــة املـقــابـلــة ،يـعــانــي تــوتـنـهــام
األمـ ّـريــن أخـيـرًا ،حيث وصلت حصيلة
انتصاراته إلى فوزين فقط من آخر 11

مباراة في الدوري ،بعد تعادله السلبي
في مـبــاراة الــذهــاب مع تشيلسي .وقد
زاد األمر سوءًا ،إصابة مهاجم الفريق
ـارة القاسية
ه ــاري كــايــن أث ـنــاء ال ـخ ـسـ ّ
أم ـ ــام ل ـي ـف ــرب ــول ( ،)1-3م ــا أث ـ ــر سـلـبــا
على الفريق ليخسر مباراته األخيرة
من برايتون ،وهــو أحــد الفرق املهددة
بهدف نظيف.
بالهبوط،
ٍ
على املستوى الفردي ،يمكن أن يسجل
مــوريـنـيــو بـعــض األرقـ ــام السلبية في
مـبــاراة الـيــوم .فشل امل ــدرب البرتغالي
من الفوز أمــام تشيلسي في ّآخــر ست
مـبــاريــات لــه ،وفــي حــال التعثر الـيـ ُـوم،
سـ ــوف ي ـك ـســر أطـ ـ ــول م ـس ـي ــرة ل ــم يــفــز
خــالـهــا ً عـلــى اإلط ــاق ضــد خـصــم مــا،
مناصفة مع برشلونة (.)7
ف ــي ح ــن أن األرق ـ ـ ــام ال ـق ـيــاس ـيــة الـتــي
ي ـم ـكــن أن يـسـجـلـهــا مــوري ـن ـيــو ال ـيــوم
ليست بــاألرقــام الـتــي تــدعــو للتباهي،
ّ
إل أن تــوخـيــل ق ــد يـصـبــح أول م ــدرب
لـتـشـيـلـســي م ـنــذ  2004ي ـحــافــظ عـلــى
نظافة شباكه فــي أول ثــاث مباريات

له ،وهو إنجاز حققه مورينيو نفسه.
من غير املـ ّ
ـرجــح أن يشارك ندومبيلي
ف ــي م ـب ــاراة ال ـي ــوم ب ـعــد أن خ ــرج أم ــام
بــرايـتــون بسبب اإلصــابــة ،فــي حــن أن
سـيــرجـيــو ريـغــويـلــون وجـيــوفــانــي لو
سيلسو سـيـكــون خ ــارج الـلـقــاء بشكل
مؤكد.
ش ــارك غــاريــث بــايــل ضــد بــرايـتــون في
محاولةٍ الستعادة لياقته لكنه استبدل

سيكون توخيل
جاهزًا إلشراك متوسط
الميدان الفرنسي
نغولو كانتي

منتخبه الوطني سيخوض مباراتني وديتني
ضد النمسا ورومانيا في حزيران /يونيو
املقبل ،ضمن مبارياته التجريبية لخوض
غ ـمــار ك ــأس أوروب ـ ــا املــؤج ـلــة إل ــى الـصـيــف
املـقـبــل وال ـت ــي تـنـطـلــق ف ــي  11م ـنــه .وكــانــت
املباراتان مقررتني في  2و 7حزيران /يونيو
املاضي لكنهما تأجلتا بعد إرجــاء البطولة
القارية لعام واحــد بسبب تداعيات جائحة
كوفيد.19-
وستلتقي إنكلترا بالتالي مــع النمسا في
 2ح ــزي ــران /يــونـيــو املـقـبــل عـلــى أن تلتقي
رومانيا في  6منه ،وستقام املـبــاراتــان في
إنكلترا على ملعبني ّ
يحددان الحقًا.
ُيـ ــذكـ ــر أن م ـن ـت ـخــب إن ـك ـل ـت ــرا مـسـتـضـيــف
م ـبــاريــات امل ـجـمــوعــة الــراب ـعــة سـيـلـتـقــي في
ال ـن ـه ــائ ـي ــات الـ ـق ــاري ــة م ــع ك ــرواتـ ـي ــا ف ــي 13
ح ــزي ــران /يــون ـيــو ع ـلــى مـلـعــب وي ـم ـب ـلــي ،ثم
اسكتلندا في  18منه ّفتشيكيا في .22
كما أن إنكلترا تستهل مـشــوار تصفيات
م ــون ــدي ــال  2022ف ــي ق ـطــر ب ـخ ــوض ثــاث
مباريات ضد سان مارينو والبانيا وبولندا
في  25و 28و 31آذار /مارس املقبل تواليًا.

ّ
كورونا يعطل بطولة أستراليا
المفتوحة
ّ

أعلن منظمو دورات كــرة املـضــرب املقامة
حاليًا في مدينة ملبورن األسترالية ،إلغاء
جميع املباريات املقررة اليوم الخميس إثر
القرار بعزل املئات من الالعبني واملوظفني
املشاركني فــي بطولة أستراليا املفتوحة،
أولــى الـبـطــوالت األرب ــع الكبرى فــي الغراند

أخبار محلية

س ــام ،بـعــد حــالــة إيـجــابـيــة ألح ــد العاملني
ُ
ف ــي ال ـف ـنــادق املـخـصـصــة لــاع ـبــن .وت ـقــام
حاليًا ســت دورات للرجال والـسـيــدات في
مــدي ـنــة م ـل ـب ــورن ف ــي إط ـ ــار االسـ ـتـ ـع ــدادات
للبطولة الكبيرة .بيد أن رئيس وزراء والية
فيكتوريا دان ـيــال ان ــدروز اعتبر بــأن هذه
الخطوة لن يكون لها أي تأثير على البطولة
األسـتــرالـيــة الـتــي تنطلق االثـنــن املقبل في
ملبورن.
وكشف انــدروز أن الشخص املصاب كان
موظفًا فــي فـنــدق «غــرانــد حـيــاة» وبالتالي
كل الالعبني الذين يمكثون في هذا الفندق
ُيعتبرون من املخالطني.
وأضاف اندروز الذي عقد مؤتمرًا صحافيًا
على عجل في وقت متأخر (بعد منتصف
الليل بالتوقيت املـحـلــي) «ثـمــة 600 ،500
شخص بينهم العبون وموظفون وآخرون
ُيعتبرون مخالطني وبالتالي سيتم عزلهم
إلى حني خضوعهم لفحص تأتي نتيجته
سلبية وهذا االمر سيحصل الخميس».
وكـ ــون ال ـن ـتــائــج غــال ـبــا م ــا تــأتــي خ ــال 24
س ــاع ــة ،فـ ــإن ال خ ـطــر ع ـلــى إق ــام ــة بـطــولــة
أسـتــرالـيــا املـفـتــوحــة مطلع األس ـبــوع املقبل
وبالتالي «ال تأثير على البطولة بحد ذاتها
في هذه اللحظة» بحسب قوله.
وكــان الالعبون والالعبات املشاركون في
بطولة أستراليا خضعوا للحجر الصحي
فـ ــي غ ـ ــرف ف ـ ـنـ ــادق م ـخ ـص ـصــة ل ـه ــم ل ــدى
وصولهم قبل نحو  20يومًا إلى استراليا
وذلــك تنفيذًا لــإجــراءات الصحية املعتمدة
في البالد على القادمني إليها.

بـعــد م ــرور ســاعــة مــن عـمــر ال ـل ـقــاء ،ما
يـ ّ
ـرجــح إشـ ــراك ك ــارل ــوس فينيسيوس
في مباراة اليوم.
من جهة ثانية يعود الجناح املغربي
غياب
حكيم زيــاش إلى املنظومة بعد
ٍ
في املباراة األخيرة .وأوضح توخيل أن
غياب زياش في عطلة نهاية األسبوع
كـ ــان ب ـس ـبــب حــاج ـتــه إلـ ــى ال ــراح ــة لــذا
يـجــب أن يـكــون عـلــى مــا ي ــرام فــي هــذه
املواجهة.
سيكون توخيل جــاهـزًا أيضًا إلشــراك
م ـت ــوس ــط املـ ـ ـي ـ ــدان ال ـف ــرن ـس ــي ن ـغــولــو
كانتي بعد تعافيه تمامًا مــن مشكلة
فــي أوتـ ــار الــرك ـبــة ،وه ــو مــا سيضيف
التوازن والقوة للمنظومة.
ل ـق ــاء الـ ـي ــوم ه ــو ال ـل ـق ــاء رقـ ــم  169بني
الـنــاديــن فــي جميع املـســابـقــات ،حيث
ح ـق ــق تـشـيـلـســي  72ف ـ ــوزًا م ـق ــاب ــل 55
ان ـت ـص ــارًا ل ـتــوت ـن ـهــام .ال ـن ـق ــاط ال ـثــاث
س ــوف ت ـعــزز مــركــز أح ــد الـفــريـقــن في
املقدمة ،وســط تنافسيةٍ شــديــدة قــد ال
تتضح معاملها حتى نهاية املوسم.

«كالسيكو عربي» يسبق اختبار بايرن ميونيخ
يـ ـصـ ـط ــدم األهـ ـ ـل ـ ــي املـ ـ ـص ـ ــري ب ـم ـس ــار
صعب فــي كــأس الـعــالــم لــأنــديــة التي
ّ
يستهلها ال ـيــوم الخميس بمواجهة
الدحيل القطري املضيف على استاد
املــدي ـنــة الـتـعـلـيـمـيــة ( 19:30بـتــوقـيــت
بـيــروت) ،في مسعى ألن يصبح ثالث
فريق إفريقي يبلغ املـبــاراة النهائية.
وصـحـيـ ٌـح أن األه ـلــي مــرشــح لتخطي
الـ ــدح ـ ـيـ ــل بـ ـط ــل ق ـ ـطـ ــر ،عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ــورق،
نـظـرًا إل ــى تــاريـخــه الـعــريــق وهيمنته
اإلف ــري ـق ـي ــة ،إال أن ال ـع ـم ــاق األمل ــان ــي
بــايــرن ميونيخ بطل أوروب ــا سيكون
بانتظاره في نصف النهائي.
وي ـه ـي ـمــن األهـ ـل ــي ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر عـلــى
الـ ــدوري امل ـصــري مــع  42لقبًا ودوري
أب ـطــال إفــريـقـيــا بـتـتــويــج قـيــاســي بلغ

واكب األهلي جمهور كبير بعد وصوله إلى الدوحة (ا ف ب)

ت ـســع م ـ ــرات ،ل ـك ــن م ـع ـظــم م ـشــاركــاتــه
الست في كأس العالم لألندية جاءت
خجولةّ ،
وودع فيها من الدور األول.
ُ
وتـ ـع ـ ّـد م ـش ــارك ـت ــه ف ــي عـ ــام  2006مــع
ّ
جيل النجم السابق محمد أبو تريكة
ّ
األبـ ـ ــرز ،ع ـنــدمــا ح ــل ثــال ـثــا بـخـســارتــه
أمــام إنترناسيونال الـبــرازيـلــي ()2-1
ال ــذي أح ــرز اللقب الحـقــا على حساب
برشلونة اإلسباني.
وإض ــاف ــة الـ ــى ب ــرون ــزي ـت ــه ف ــي نـسـخــة
 ،2006بلغ األهلي نصف نهائي 2012
حيث ّ
ودع أمام كورنثيانس البرازيلي
(صـ ـف ــر )1-الـ ــذي أحـ ــرز ال ـل ـقــب الح ـقــا،
فيما حل الفريق القاهري رابعًا وراء
مونتيري املكسيكي.
ويـ ـحـ ـل ــم األهـ ـ ـل ـ ــي ب ـ ـ ــأن ي ـ ـكـ ــرر إنـ ـج ــاز

إدراج البعثات الرياضية الخارجية
ضمن أولوية اللقاحات
نــاق ـشــت وزيـ ـ ــرة ال ـش ـب ــاب وال ــري ــاض ــة فــارتـيـنـيــه
أوهانيان مع وزير الصحة حمد حسن مجموعة
مــن الـنـقـ ّـاط ذات االهـتـمــام املـشـتــرك ،وخصوصًا
تلك املتعلقة بالجانب الرياضي في ظل األوضــاع
الصحية القائمة.
ّ
فقت مع الوزير
ات
أنها
أوهانيان
وأعلنت الــوزيــرة
ّ
حسن على مجموعة إج ــراءات تتعلق بالبعثات
ّ
الرياضية اللبنانية التي تمثل لبنان في الخارج،
ّأولها أن يكون خضوعها لفحص الـ ( )PCRعلى
نفقة وزارة الصحة قبل  48ساعة من ّأي سفر،
وثــانـيـهــا هــو إدراج امل ـشــاركــن فــي ه ــذه البعثات
األولــويــة األولــى ملنح اللقاحات ،شريطة أن
ضمن ّ
ُيـ َ
ـدرس كل طلب من ِقبل اللجنة الوطنية ملكافحة
كورونا.
متصل ،أعلنت أوهــانـيــان أن ال ــوزارة
ـاق
ـ
ي
ـ
س
وفــي
ّ
سوف تبدأ بتلقي الطلبات املتعلقة باالستثناءات
للجهات الرياضية على اختالفها خــال اإلقفال
الـ ـع ــام ،ع ـلــى أن ي ـتــم ذل ــك ع ـبــر امل ـن ـصــة املـعـتـمــدة
لـهــذه الـغــايــة ،وفــي الـخــانــة املستحدثة املخصصة
لـلــريــاضــة .وقــالــت أوهــان ـيــان إن ال ـ ــوزارة ستقوم
ب ــدراس ــة ّأي طـلــب ي ـ ِـرده ــا ،بـحـيــث ت ـكــون املــوافـقــة
ّ
مــرت ـب ـطــة بـتـمــتـعــه ب ـص ـفــات ال ـع ـج ـلــة والـ ـض ــرورة
وااللتزام الخارجي للبنان ،وأن ُتكون الجهة املعنية
ُ
ق ــادرة عـلــى تــأمــن الـضــوابــط املـلــزمــة الـتــي تطلب
منها ،ومن بينها تحديد الزمان واملكان ،والقدرة
على حجز املجموعة املطلوب االستثناء لها في
مكان واحد طوال املدة.
وفي حال موافقة الوزارة ،أضافت أوهانيان ،فإنها
تحيل الطلب إلــى رئــاســة مجلس ال ــوزراء التخاذ
القرار النهائي ،مؤكدة أن هــذه الــدورة اإلداري ــة لن
تــدخــل فــي الــروتــن بــل سـتـكــون ســريـعــة ،شــاكــرة
لرئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور ّ
حسان
دياب موافقته على هذه اآللية.
وبناء لطلب الوزيرة أوهانيان بضرورة استحداث
ثان أو أكثر في قضاء املنت إلى جانب مركز
مركز ٍ
مستشفى ضـهــر الـبــاشــق ال ــذي ال يكفي وحــده
ملنح اللقاحات ،خصوصًا في ظل التفشي الواسع
للوباء ،وعــد الــوزيــر حسن بــذلــك ،كما تــم االتفاق
على إنشاء مجموعات من خالل جمعيات أهلية
صـحـ ّـيــة تـتــولــى تـنـظـيــم وض ــع م ــن ه ــم ف ــوق سن
ّ
الخامسة والستني ويتعذر عليهم ملء االستمارات
وفق األصول لنيل اللقاح.

ّ
اتحاد السباحة يدعم ترشيح
طوني نصار للجنة األولمبية

مونديال األندية

مــازيـمـبــي الـكــونـغــولــي الــديـمــوقــراطــي
وص ـي ــف  2010وال ــرج ــاء الـبـيـضــاوي
املـ ـغ ــرب ــي وصـ ـي ــف  ،2013امل ـتــأه ـلــن
الــوحـيــديــن مــن إفريقيا الــى النهائي.
وح ـصــد "ال ـح ـمــر" بـطــاقــة ال ـتــأهــل إلــى
ال ـن ـس ـخ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة بـ ـع ــد ت ـتــوي ـج ـهــم
الـ ـق ــاري ف ــي أول ن ـهــائــي ب ــن فــريـقــن
مــن دولــة واح ــدة ،على حساب غريمه
التاريخي الزمالك ( )1-2في القاهرة.
وي ـخــوض األه ـلــي الـبـطــولــة بصفوف
ش ـب ــه م ـك ـت ـم ـلــة ،ح ـي ــث يـ ـع ـ ّـول امل ـ ــدرب
الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس مـ ـح ـ ّـم ــد ال ـ ـش ـ ـنـ ــاوي،
وع ـلــى الع ـبــي الــوســط مـحـ ّـمــد مـجــدي
"أفـشــة" ،ومحمود عبد املنعم "كهربا"
وحسني الشحات الذي تمنى مواجهة
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العــب بــايــرن تــومــاس مولر فــي نصف
الـنـهــائــي .فـيـمــا تـضــم الئ ـحــة أجــانـبــه:
امل ـغــربــي ب ــدر ب ــان ــون ،الـتــونـســي علي
معلول ،املالي أليو ديينغ ،النيجيري
ج ـ ــون ـ ـي ـ ــور أج ـ ـ ــاي ـ ـ ــي وال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــولـ ــي
الديموقراطي والتر بواليا .وخرج من
القائمة رامــي ربيعة ومحمود وحيد
ل ـع ــدم ال ـجــاهــزيــة ال ـف ـن ـيــة ،فـيـمــا راف ــق
البعثة ولـيــد سليمان ،لكنه استبعد
لإلصابة.
وت ــول ــى مــوس ـي ـمــانــي امل ـســؤول ـيــة في
تـ ـش ــري ــن األول /أك ـ ـتـ ــوبـ ــر امل ــاض ــي
ع ـقــب الــرح ـيــل امل ـفــاجــئ لـلـســويـســري
ري ـن ـيــه ف ــاي ـل ــر ،ف ـن ـجــح ف ــي اسـتـكـمــال
املـشــوار اإلفريقي بالفوز على الــوداد
الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــاوي املـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي ف ـ ــي ن ـصــف

ال ـن ـه ــائ ــي ،ق ـب ــل أن ي ـت ـف ـ ّـوق ال ــزم ــال ــك
لـيـعـيــد األه ـل ــي إل ــى مـنـصــة الـتـتــويــج
ب ــال ــذه ــب اإلف ــريـ ـق ــي ب ـع ــد غـ ـي ــاب دام
س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات .وس ـت ـك ــون امل ـش ــارك ــة
ال ـث ــان ـي ــة ملــوس ـي ـمــانــي ف ــي م ــون ــدي ــال
األن ــدي ــة ،ب ـعــد مــام ـي ـلــودي صـنــداونــز
الذي ّ
ودع باكرًا من ربع نهائي 2016
ّ
ث ــم ح ــل س ــادس ــا .وأكـ ـ ــد مــوسـيـمــانــي
ً
( 56ع ــام ــا) ع ـلــى ق ــوة الــدح ـيــل قــائــا
"سـ ـن ــواج ــه ف ــري ـق ــا ق ــوي ــا ي ـم ـت ـلــك بــن
صفوفه العديد من العناصر املميزة،
وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم وال ـ ــوس ـ ــط"،
م ـش ـ ّـددًا ع ـلــى س ـعــادتــه بــالــدعــم ال ــذي
ي ـل ـقــاه م ــن الـجـمــاهـيــر ال ـتــي سـتــدخــل
بنسبة  %30من الطاقة االستيعابية
للملعب بـسـبــب بــروتــوكــول فـيــروس

كورونا .وتابع العب الوسط السابق
"األهلي يمثل إفريقيا بأكملها وليس
ال ـك ــرة امل ـصــريــة ف ـقــط ،ويـمـلــك العـبــن
على أعلى مستوى ولديهم طموحات
كبيرة لتحقيقها في هذه البطولة".
فــي املـقــابــل ،رفــض الـحــارس الشناوي
قــائــد األهـلــي التعليق على احتمالية
م ــواج ـه ــة ب ــاي ــرن ،ب ــرغ ــم الـتـعـبـيــر عن
رغبته بمالقاة حارسه مانويل نوير،
وق ـ ــال "أي ح ــدي ــث ع ــن مـ ـب ــاراة بــايــرن
ميونيخ مــرفــوض تمامًا ،وخصوصًا
أنـ ـ ـن ـ ــا نـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـ ــع األم ـ ـ ـ ـ ــور خ ـط ــوة
بخطوة ،ومن أجل الوصول إلى مباراة
ال ـفــريــق األمل ــان ــي ،عـلـيـنــا أن نتخطى
ً
الدحيل القطري أوال ،وجميع الالعبني
يدركون هذا األمر بشكل جيد جدًا".

ّ
مــن جــان ـبــه ،أك ــد امل ــداف ــع امل ـغــربــي بــدر
ب ــان ــون ،م ــداف ــع األهـ ـل ــي ،أن "ال ـج ـهــاز
الـفـنــي يـتـحــدث مـعـنــا بـشـكــل مستمر
عــن أهمية م ـبــاراة الــدحـيــل ،وض ــرورة
تـحـقـيــق ال ـف ــوز م ــن أج ــل ال ــذه ــاب الــى
أبعد نقطة في كأس العالم لألندية".
وت ـح ـ ّـدث امل ـهــاجــم مـحـ ّـمــد شــريــف عن
التحضيرات ملباراة الدحيل "حضرنا
إل ــى قـطــر مـبـكـرًا ل ـلــوصــول إل ــى أعـلــى
معدالت التركيز بهدف تحقيق نتائج
تليق ببطل قارة أفريقيا" ،فيما كشف
ّ
محمد هاني تطورات إصابته
املدافع
فــي العضلة الخلفية لـفـخــذه "األم ــور
تسير بشكل جيد ،بدأت أمس تدريبات
الجري الخفيف ،وإن شاء الله سأكون
موجودًا في مباراة الدحيل".

عقدت اللجنة اإلداريــة لالتحاد اللبناني للسباحة
اجتماعًا عاديًا عبر تطبيق «زوم» برئاسة رئيس
االت ـحــاد الــدكـتــور طــونــي ن ـصــار ،وبـحـضــور عــدد
مــن األع ـضــاء .ووض ــع الــرئـيــس األع ـضــاء بــأجــواء
انـتـخــابــات اللجنة األوملـبـيــة امل ـنــوي انـعـقــادهــا في
الخامس والعشرين من شباط املقبل ،حيث ّ
تقرر
بــاإلجـمــاع دع ــم تــرشـيــح الــرئـيــس الــدكـتــور طوني
نصار على الئحة رئيس اتحاد املبارزة املحاضر
األوملبي الدولي جهاد سالمة .وتقرر إطالق دورة
ـان وثــالــث عبر
صـقــل لـلـمــدربــن مـسـتــوى أول وث ـ ٍ
تطبيق «زوم» وسـيـحــاضــر فيها رئـيــس اللجنة
الفنية الخبير الفرنسي جان لوي مورا .كما تقرر
أي ـضــا إرسـ ــال رســالــة إل ــى األن ــدي ــة الـلـبـنــانـيــة ،ملن
يــرغــب بالترشح إلــى لـجــان االتـحــاد وهــي اللجان
الفنية ،لجنة املنتخبات الطبية ،التسويق ،القانونية،
اإلعالمية في موعد أقصاه األول من آذار املقبل.
وب ـنــاء ل ـقــرار وزيـ ــرة الـشـبــاب والــريــاضــة الـسـيــدة
فارتينيه أوهــان ـيــان كـيـفــوركـيــان لناحية تجميد
نشاطات االتحادات الرياضية ّ
تقرر تأجيل تنفيذ
روزنامة االتحاد ملوسم .2021

