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رياضة

ّ
روما يعطل برشلونة وصدمة ألرسنال ولفالنسيا
دوري أبطال أوروبا

بــدايــة متعثرة لبرشلونة بتعادله أمــام
روما ،وانتصارات كبيرة لبايرن ميونيخ وباير
ليفركوزن وتشلسي وخـســارة مفاجئة
ألرسنال وفالنسيا ،في الجولة األولــى من
دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في
كرة القدم
لــم تكن بــدايــة حــامــل اللقب برشلونة
اإلس ـبــانــي فــي الـنـسـخــة ال ـجــديــدة من
دوري أبطال أوروبا كما كان يتمناها
ج ـم ـهــوره بـسـقــوطــه ف ــي ف ــخ ال ـت ـعــادل
أم ـ ــام م ـض ـي ـفــه روم ـ ــا اإليـ ـط ــال ــي ،1-1
ضمن منافسات املجموعة الخامسة.
ورغم أن «البرسا» كان األكثر سيطرة
ف ــي الـ ـش ــوط األول ع ـب ــر اس ـت ـح ــواذه
ع ـلــى الـ ـك ــرة ،إال أن «ج ـي ــال ــوروس ــي»
ك ــان األخ ـطــر مــن خ ــال اعـتـمــاده على
الهجمات املرتدة السريعة.
وكـ ــان ال ـن ـجــم لـيــونـيــل مـيـســي أفـضــل
الع ـب ــي ال ـفــريــق ال ـكــاتــالــونــي ف ــي هــذا
الشوط من خالل تحركاته ،إال أن دفاع
روما املتماسك أجبر األرجنتيني على
التسديد من خارج منطقة الجزاء كما
فــي الدقيقتني  4و 33مقابل اختراقة
واح ـ ـ ــدة ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  ،38ل ـك ــن كــرتــه
انـتـهــت بــن ي ــدي ال ـحــارس البولوني
فوتشيك تشيزني.

حققت فرق بايرن ميونيخ
وباير ليفركوزن وتشلسي
انتصارات كبيرة
وافـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــح ب ـ ــرش ـ ـل ـ ــون ـ ــة الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل
ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  21عـ ـب ــر رأس ـ ـي ـ ــة مــن
األوروغ ــواي ــان ــي لــويــس س ــواري ــز من
عرضية الكرواتي إيفان راكيتيتش.
وفـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ــدقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــة  33عـ ـ ـ ـ ــاش م ـل ـع ــب
«أوملـبـيـكــو» لـحـظــة ستبقى مـحـفــورة
ف ــي س ـج ــات ــه ،إذ س ـج ــل ابـ ــن مــديـنــة
روم ـ ــا أل ـي ـس ــان ــدرو ف ـل ــوري ـن ــزي هــدفــا
خ ـي ــال ـي ــا أدرك بـ ــه الـ ـتـ ـع ــادل ب ـع ــد أن
قطع الـكــرة وانـطـلــق بها على ال ــرواق
األيمن ثم أطلق تسديدة من نحو 50
مـتـرًا م ـ ّـرت مــن فــوق الـحــارس األملــانــي
مــارك  -أندريه تير شتيغن الــذي كان
متقدمًا عن مرماه واصطدمت بالقائم
األي ـم ــن وتـ ـه ــادت ف ــي ال ـش ـب ــاك ،وســط
ذه ــول الــاعــب ال ــذي بــدا غـيــر مصدق
لـهــذا ال ـهــدف .وك ــاد البلجيكي رادجــا
ن ــاي ـن ـغ ــوالن ي ـض ـيــف الـ ـه ــدف ال ـثــانــي
ب ـت ـس ــدي ــدة ق ــوي ــة م ــن خـ ـ ــارج مـنـطـقــة
الجزاء تصدى لها تير شتيغن (.)43
وبـقــي الــوضــع على حــالــه فــي الشوط

سجل أليساندرو فلورينزي هدفًا رائعًا في مرمى برشلونة (أندرياس سوالرو ــ أ ف ب)

ال ـث ــان ــي ب ـس ـي ـطــرة ب ــرش ـل ــون ــة مـقــابــل
تنظيم دفــاعــي لــرومــا ،وكــانــت أخطر
ف ــرصـ ـت ــن ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  77مل ـي ـســي
ب ـت ـســديــدة ع ـلــى ال ـع ــارض ــة والــدقـيـقــة
 90لـجــوردي ألـبــا بمواجهة الـحــارس
الـبــديــل مــورغــان دي سانكتيس بعد
تمريرة رائعة من ميسي ،إال أن الدفاع
أبعد الكرة.
وحقق باير ليفركوزن األملــانــي بداية
قوية بفوزه الكبير على ضيفه باتي
بوريسوف البيالروسي  ،1-4سجلها
ال ـ ـسـ ــوي ـ ـسـ ــري أدمـ ـ ـي ـ ــر مـ ـحـ ـم ــدي ()4
والتركي هاكان كالهانوغلو ( 47و57
مــن ركـلــة ج ــزاء) واملـكـسـيـكــي خافيير
ه ــرن ــان ــدي ــز «ت ـش ـي ـت ـش ــاري ـت ــو» ()59
لليفركوزن ،ونيمانيا ميلونوفيتش
( )13لبوريسوف.
وتصدر ليفركوزن الترتيب بـ  3نقاط
أمام برشلونة (نقطة) ورومــا (نقطة)
وبوريسوف من دون نقاط.
وفــي املجموعة السادسة ،حــذا بايرن
م ـيــون ـيــخ حـ ــذو م ــواط ـن ــه ل ـي ـفــركــوزن
بفوزه على مضيفه أوملبياكوس ،0-3
سـجـلـهــا ت ــوم ــاس مــولــر ( 52و 90من
ركلة جزاء) وماريو غوتزه (.)89
في املقابل ،تعرض أرسنال اإلنكليزي
لخسارة مفاجئة أمام مضيفه دينامو

زغرب الكرواتي  ،2-1سجلها يوسيب
بـ ـيـ ـف ــاريـ ـت ــش ( )24وال ـت ـش ـي ـل ـي ــان ــي
جــون ـيــور فــرنــانــديــس ( )58لــديـنــامــو
زغ ــرب ،وثيو والـكــوت ( )79ألرسـنــال،
فــي م ـبــاراة أكملها «املدفعجية» منذ
الدقيقة  40بعشرة العبني بعد تلقي
ال ـف ــرن ـس ــي أول ـي ـف ـي ــه جـ ـي ــرو ال ـب ـطــاقــة
الصفراء الثانية وطرده.
وتصدر بايرن الترتيب بـ  3نقاط أمام

دي ـن ــام ــو زغـ ــرب ( 3ن ـق ــاط) وأرس ـن ــال
فأوملبياكوس من دون نقاط.
وف ـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـس ــابـ ـع ــة ،اك ـت ـســح
ت ـش ـل ـس ــي اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي عـ ـل ــى م ـل ـع ـبــه
«ستامفورد بريدج» ماكابي تل أبيب
اإلســرائـيـلــي  ،0-4سجلها الـبــرازيـلــي
ويليان ( )15ومواطنه أوسكار ( 45من
ركلة جزاء) واإلسباني دييغو كوستا
( )59ومواطنه فرانسيسك فابريغاس

عملية عاجلة لشو وخلع في كتف راموس
خضع العب مانشستر يونايتد لوك شو لعملية جراحية عاجلة بعد
تعرضه لكسر مزدوج في ساقه خالل مباراة فريقه ضد بي أس في
ايندهوفن في دوري األبطال .وكسرت قدم الالعب إثر تدخل املدافع
املكسيكي هكتور مورينو وبقي على أرض امللعب يتلقى االسعافات
االولية لحوالي  10دقائق قبل ان ينقل الى املستشفى.
بدوره ،افاد ريال مدريد في بيان له تعرض سيرجيو راموس لخلع في
كتفه خالل مواجهة شاختار دونيتسك .ولم يوضح ريال مدة غياب
العبه عن املالعب ،لكن بحسب صحيفتي «ماركا» و»آس» املحليتني،
ستحرم هذه اإلصابة راموس املشاركة ضد غرناطة في املرحلة الرابعة
من الدوري املحلي.

( ،)79بينما أه ــدر البلجيكي إيــديــن
هازار ركلة جزاء لـ «البلوز» (.)6
وعــاد بورتو البرتغالي من أوكرانيا
بنقطة بعد تعادله مع دينامو كييف
 ،2-2سـجـلـهــا أول ـي ــغ غــوس ـيــف ()20
وفـيـتــالــي بــويــالـسـكــي ( )89لدينامو
كييف ،والكاميروني فنسان أبو بكر
( 23و )81لبورتو.
وتـصــدر تشلسي الترتيب ب ـ  3نقاط
أم ــام بــورتــو (نـقـطــة) وديـنــامــو كييف
(نقطة) وماكابي من دون نقاط.
وفــي املجموعة الثامنة ،فاجأ زينيت
س ــان بـطــرسـبــورغ الــروســي فالنسيا
اإلسـ ـب ــان ــي وأسـ ـقـ ـط ــه فـ ــي ع ـق ــر داره
 ،2-3س ـج ـل ـهــا الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ه ــال ــك (9
و )45وال ـب ـل ـج ـي ـك ــي أك ـ ـسـ ــل فـيـتـســل
( )76لــزيـنـيــت ،وال ـبــرت ـغــال ـيــان ج ــواو
كونسيلو ( )54وأندريه غوميش ()73
لفالنسيا.
وسقط ليون الفرنسي في فخ التعادل
أم ـ ـ ـ ــام م ـض ـي ـف ــه جـ ـيـ ـن ــت ال ـب ـل ـج ـي ـكــي
 ،1-1س ـج ـل ـه ـمــا ك ــري ـس ـت ــوف جــال ـيــه
( )58ل ـل ـي ــون ،وال ـس ــوي ـس ــري دان ـي ــال
ميليسيفيتش ( )68لجينت.
وتـصــدر زينيت ب ـ  3نقاط أمــام ليون
(نقطة) وجينت (نقطة) وفالنسيا من
دون نقاط.

الكرة اللبنانية

المقداد إلى النجمة وكجك مع الراسينغ

لن يلعب كجك في مواجهة األنصار ذهابًا وإيابًا (أرشيف)

تــوالــت تــواقـيــع الــاعـبــن عـلــى كشوف
ف ـ ــرق ال ـ ــدرج ـ ــة األول ـ ـ ــى وك ـ ـ ــان آخ ــره ــا
ان ـض ـمــام الع ــب ال ـص ـفــاء ب ـشــار امل ـقــداد
الى النجمة على سبيل اإلعارة ،والعب
األنـصــار محمود كجك الــى الراسينغ
ايـ ـ ـض ـ ــا ب ـ ـ ـ ــاالع ـ ـ ـ ــارة ،لـ ـكـ ــن األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر لــن
يستطيع اللعب في مواجهة األنصار
كما هو االتفاق بني اداراتي النادي.
مــن جـهــة أخ ــرى ،افـتـتـحــت أم ــس دورة
صقل الحكام اللبنانيني التي يقيمها
االتحاد اللبناني للعبة تحت إشــراف
االت ـ ـحـ ــاد الـ ــدولـ ــي ع ـل ــى م ـ ــدى خـمـســة
أيـ ــام بـحـضــور امل ـحــاضــريــن الــدولـيــن
ال ـس ـع ــودي ع ـلــي ال ـطــري ـفــي واألردنـ ـ ــي
اسماعيل الحافي ،بمشاركة  40حكمًا
في فندق الغولدن توليب .وأقيم حفل

االفتتاح بحضور األمني العام لالتحاد
جهاد الشحف ،ورئيس لجنة الحكام
جــورج شاهني وأعضاء اللجنة ،حيث
تحدث الشحف ّ
مرحبًا ،بإسم االتحاد
ال ـل ـب ـن ــان ــي ب ــامل ـح ــاض ــري ــن «الـ ــذيـ ــن لــم
يبخلوا بأي عطاء لتطوير حكامنا».
وتمنى الشحف على الحكام اإلستفادة
م ـ ــن خ ـ ـبـ ــرة املـ ـح ــاض ــري ــن وت ـح ـص ـيــل
املعلومات لتغطية أي نقص «إذ ال أحد
كامال في العالم ،ووجــود املحاضرين
ّ
يعزز ثقة الحكام ،وأتمنى أل تخجلوا
من السؤال سعيًا وراء املعرفة».
وتـحــدث الشحف عــن دور الـحـكــام في
ً
املسابقات اللبنانية قائال «انتم قضاة
املــاعــب وع ـيــون االت ـح ــاد ،وأتـمـنــى أن
ً
ي ـكــون عـطــاؤكــم ك ــام ــا ،فـهـنــاك قــانــون

ي ـح ـكــم ع ـم ـل ـنــا ب ــرغ ــم ض ـ ـ ــرورة تـحـلــي
الحكام بالحكمة فــي ادارة املـبــاريــات،
كما أن التعيينات يجب أن تبقى سرية،
وأال تـصــل ال ــى األن ــدي ــة قـبــل االت ـحــاد،
وهـ ـ ـ ــذا إذا حـ ـص ــل ي ـ ـكـ ــون ب ـخ ـط ــأ مــن
الحكام .واتمنى على الحكام االبتعاد
عن األندية واداراتها والعبيها ،فأنتم
سـمـعــة االتـ ـح ــاد وص ــورت ــه وامل ـط ـلــوب
االبتعاد عن الصداقات الشخصية مع
االندية والالعبني».
من جهته تحدث الحافي شاكرًا بإسم
االتـ ـح ــاد الـ ــدولـ ــي ،وإس ـم ــه م ــع زمـيـلــه
الـطــريـفــي االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي ورئـيــس
لجنة الحكام جــورج شاهني وأعضاء
الـلـجـنــة ال ــذي ــن ه ــم عـلــى ت ــواص ــل دائ ــم
مــع الـحــافــي «وه ــذا دلـيــل ح ــرص على

ت ـط ــوي ــر الـ ـحـ ـك ــام ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،ورفـ ــع
مستواهم .فاالتحاد اآلسـيــوي أصبح
يطلق إسم «مودرن غايم» على اللعبة
داللة على ضرورة تطوير الحكام».
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي ال ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـ ـ ــدورة
ستتضمن محاضرات وتمارين عملية
واخ ـت ـب ــارات وس ـتــرســل نـتــائـجـهــا الــى
االتحاد الدولي.
من جهة أخرى ،كان الشحف قد افتتح
أول م ــن أم ــس دورة ت ـخــريــج مــدربــن
جدد في كرة القدم للصاالت – مستوى
أول .ويـ ـح ــاض ــر فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدورة امل ـ ــدرب
الوطني حسني ديــب ويـعــاونــه املــدرب
دوري زخ ــور بـمـشــاركــة  23حـكـمــا من
ل ـب ـنــان .وت ـق ــام امل ـح ــاض ــرات ف ــي فـنــدق
الالنكستر.

