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رياضة
الكرة اللبنانية

أصداء عالمية

العهد يستعيد شراكة الصدارة مع األنصار
عبد القادر سعد
اسـتـعــاد فــريــق الـعـهــد شــراكــة صــدارة
ترتيب ال ــدوري اللبناني لـكــرة القدم
مـتـســاويــا مــع األن ـص ــار بــالـنـقــاط (24
ن ـق ـطــة ل ـك ــل م ـن ـه ـم ــا) وم ـت ـخ ـل ـفــا عـنــه
بــاملــواج ـهــات (فـ ــاز األن ـص ــار ذه ــاب ــا)،
بعد أن فــاز العهد  1 - 3على مضيفه
اإلخـ ـ ـ ــاء األه ـ ـلـ ــي ع ــال ـي ــه ع ـل ــى مـلـعــب
بحمدون ،فــي ختام األسـبــوع الثاني
عشر من الــدوري ،بقيادة طاقم حكام
قبرصي ،بعد قــرار مــن اتـحــاد اللعبة
بــاالس ـت ـعــانــة ب ـح ـكــام أج ــان ــب لـقـيــادة
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ،بـ ـع ــد ت ـ ــوال ـ ــي اعـ ـت ــراض ــات
اإلخ ـ ـ ـ ــاء عـ ـل ــى ال ـت ـح ـك ـي ــم ،ع ـل ـم ــا ب ــأن
ه ــذه االعـ ـت ــراض ــات ف ــي غ ـيــر مـحـلـهــا،
كــون اإلخ ــاء لــم يتضرر مــن األخـطــاء،
والدليل على ذلك أنه ّ
بدل مدربني قبل
أن يــرســو على الـثــالــث فــي  11مـبــاراة
في الذهاب ،ولو كانت مشكلة الفريق
في التحكيم ملا ّ
غير مدربني في ظرف
أربعة أشهر.
ويـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول ب ـش ـك ــل مـ ـ ـج ـ ــازي إن
ال ـفــري ـقــن فـ ــازا ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة؛ فــالـعـهــد
فاز بالنتيجة وبالنقاط ،واإلخــاء فاز
بـمـجـمــوعــة الــاع ـبــن ال ـش ـبــاب الــذيــن
شاركوا في املـبــاراة مع غياب حوالى
ثمانية العبني أساسيني بني موقوفني
وم ـصــابــن ،ومـنـهــم الـبــرتـغــالــي إلـيــو

وأح ـ ـمـ ــد ح ـ ـجـ ــازي بـ ــداعـ ــي اإلي ـ ـقـ ــاف،
وع ـ ـلـ ــي ال ـ ـح ـ ــارس وسـ ـعـ ـي ــد ع ــواض ــة
وسعيد اسكندر ومصطفى بيضون.
فكانت املباراة فرصة للحارس شاكر
وهبي كي ّ
يعوض غياب علي الحارس
ويفرض نفسه أحد نجوم املباراة ،رغم
ّ
تلقي مــرمــاه ثالثة أه ــداف .كذلك برز
ّ
ســاري شهيب وريبال األعــور وأحمد
يــونــس ،حـيــث ك ــان ه ــؤالء عـنــد حسن
ظن مدربهم العراقي عبد الوهاب أبو

الهيل الذي تمتع بجرأة االعتماد على
ال ـش ـبــاب وأزع ـ ــج مـعـهــم فــريــق الـعـهــد
امل ــدج ــج ب ــال ـن ـج ــوم ،وخ ـص ــوص ــا فــي
الـشــوط األول ال ــذي انتهى بالتعادل
السلبي بمجهود كبير وخبرة عالية
من قائد الدفاع أحمد عطوي.
وقــد يـكــون مــن غير املــألــوف الحديث
عـ ــن الـ ـخ ــاس ــر قـ ـب ــل ال ـ ـفـ ــائـ ــز ،لـ ـك ــن مــا
قـ ّـدمــه العبو اإلخ ــاء الشباب يستحق
الـ ــوقـ ــوف عـ ـن ــده أمـ ـ ــام ف ــري ــق مـكـتـمــل

محاولة عهداوية عبر يوسف المويهبي على مرمى اإلخاء

الصفوف في جميع املراكز وبالعبني
من املستوى الرفيع.
ه ــذا ال يـقـلــل م ــن أح ـق ـيــة ف ــوز الـعـهــد،
لـكــن ال ـكــام يــأتــي فــي ظــل ال ـف ــارق في
املستوى والخبرة بني الفريقني .وهذا
ما ظهر في الشوط الثاني حني تراجع
اإلخـ ــاء ال ــى الـخـلــف ،فــي ظــل الضغط
العهداوي بقيادة ّ
املميز محمد حيدر
الذي صنع الهدف األول بطريقة غير
مباشرة مع ارتداد كرته من العارضة
وتهيئها أم ــام الـبــديــل محمد ق ــدوح،
ّ
وسجل
الذي دخل في الشوط الثاني
ال ـهــدف األول فــي الــدقـيـقــة  .66دقــائــق
ويأتي الهدف الثاني من ركلة جــزاء،
وأيضًا من صناعة حيدر بعد عرقلته
مـ ــن أحـ ـم ــد ع ـ ـطـ ــوي ،وت ــرج ـم ـه ــا ن ــور
منصور الى هدف الـ  0 - 2في الدقيقة
.71
ّ
رد اإلخ ــاء لــم يـتــأخــر عــن الــدقـيـقــة 73
عبر البرازيلي كادو من تمريرة متقنة
أللـكــس خــزاقــة ،واضـعــا ضغطًا كبيرًا
على الضيوف.
وف ــي الــدق ـي ـقــة  85سـ ّـجــل ع ـلــي حــديــد
هـ ــدف االط ـم ـئ ـن ــان ب ـعــد ت ـس ــدي ــدة من
ّ
تألق في ّ
صدها الحارس
محمد حيدر
ش ــاك ــر وه ـب ــي ق ـبــل أن تـتـحـضــر أم ــام
حديد ،لتنتهي املباراة بفوز العهد - 3
ّ
وتجمد رصيد اإلخاء عند  11نقطة
،1
في املركز .11

كرة الصاالت

أزمة حول لقاء الحرية صيدا والجنوب في الصاالت
تتسارع المساعي
األزمة التي نشأت في
لحل ّ
ما يتعلق بلقاء الحرية
والجنوب ضمن بطولة
الصاالت والذي ما زال
غير معروف إذا ما كان
ُ
سيقام أم ال بانتظار ما
ستؤول اليه األمور اليوم

يبدو أن املرحلة  17مــن بطولة لبنان
لكرة القدم للصاالت لن تشهد الخاتمة
املنطقية بإقامة مباراة الحرية صيدا
والجنوب الرياضي ،والتي قرر االتحاد
إقامتها اليوم عند الساعة  20.30على
ً
ملعب مجمع الرئيس لحود (بــدال من
يوم األحد املاضي عند الساعة 17.00
عـلــى ملعب مجمع نبيه ب ــري) .فهذه
املـبــاراة قد ال تقام بسبب رفــض نادي
الـحــريــة الـحـضــور إل ــى مـلـعــب امل ـبــاراة
وإصراره على خوض اللقاء في صيدا
على أرضه وأمام جمهوره.
وأكد رئيس نادي الحرية صيدا ،محمد
عسيلي ،أن من حق ناديه اللعب على
ملعبه املعتمد وأم ــام جـمـهــوره ،الفتًا

إلــى أن التمسك بـهــذا املــوقــف ال يعني
أبدًا تحدي اتحاد كرة القدم الذي نقل
امل ـب ــاراة مــع الـجـنــوب إل ــى ملعب إميل
لـحــود وأرج ــأه ــا إل ــى ال ـثــاثــاء .وأش ــار
عسيلي إلــى أحقية موقفه ،خصوصًا
أن أنــديــة الــدرجــة االولــى التي خاضت
م ـب ــاري ــات أمــام ـنــا ع ـلــى مـلـعــب مجمع
نبيه ب ــري لــم تـشـ ُـك مــن س ــوء التعامل
أو تعاني مــن أي إشـكــاالت فــي صيدا.
وإذ أش ـ ــار إلـ ــى دعـ ــم فــاع ـل ـيــات صـيــدا
ّ
لـلـنــادي ،ش ـ ّـدد عسيلي عـلــى أن ــه تبلّغ
هاتفيًا نقل مباراته إلى مار روكز ،لكنه
ّ
وجه كتابًا إلى اتحاد الكرة طالبًا منه
خوض اللقاء في صيدا ،خصوصًا أن
امللعب كان معتمدًا أيضًا من قبل نادي

الـجـنــوب قبل االنـتـقــال الــى الصرفند.
وختم عسيلي مشددًا على أن من غير
الــوارد التراجع عن موقفه أو االنتقال
إلى بيروت مهما كان الثمن.
مــن جـهـتــه ،أك ــد م ــدرب فــريــق الجنوب
مـحـمــد غـســانــي أن ال ـن ــادي لــم يطالب
ب ـن ـقــل امل ـ ـب ـ ــاراة ،ب ــل ب ـح ـض ــور ال ـق ــوى
األم ـن ـيــة ف ــي مـلـعــب مـجـمــع نـبـيــه بــري
اس ـت ـنــادًا إل ــى تـجــربــة م ـب ــاراة الــذهــاب
التي تأخر خاللها خروجنا من امللعب.
ولـفــت غـســانــي إل ــى أن االت ـحــاد ارت ــأى
نقلها إلــى مــار روكــز من دون الرجوع
إلينا أو أخــذ رأيـنــا ،مشيرًا إلــى سعي
الـ ـن ــادي لـلـبـقــاء ض ـمــن أن ــدي ــة ال ــدرج ــة
األولى هذا املوسم.

سوق االنتقاالت

بايرن يقفل ملف روبن ويفتح الملف الكبير
ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ف ـ ـ ــران ـ ـ ــك ريـ ـبـ ـي ــري
والـبــولــونــي روبـ ــرت ليفاندوفسكي،
أق ـف ــل ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ األمل ــان ــي ملف
الهولندي أريني روبن بإعالنه تمديد
عقده حتى نهاية املوسم املقبل.
وقال رئيس البافاري كارل  -هاينتس
رومـيـنـيـغـيــه ال ــذي أع ـلــن مـ ــرارًا رغـبــة
فريقه فــي االحـتـفــاظ بنجمه« :أريــن
هــو أحــد أفضل املحترفني فــي العالم
في مركزه» ،مضيفًا في بيان للنادي:
«يلعب منذ  8أعوام تقريبًا مع بايرن
ميونيخ وبات مع مرور الوقت ركيزة
أساسية في فريقنا».
وأع ــرب روبــن مــن جهته عــن سعادته
«بــال ـل ـعــب ع ــام ــا إض ــاف ـي ــا م ــع بــايــرن
ميونيخ» ،مضيفًا« :الفريق هو أحد
أف ـضــل ال ـف ــرق ف ــي ال ـعــالــم ،ومـيــونـيــخ
باتت وطنًا ثانيًا بالنسبة إلـ ّـي وإلى
عائلتي».
وانتقل الدولي الهولندي إلــى بايرن
ع ـ ــام  2009ق ــادم ــا م ــن ريـ ـ ــال م ــدري ــد
ّ
اإلسـ ـب ــان ــي ،وش ــك ــل ب ـس ــرع ــة ثـنــائـيــا
ن ــاجـ ـح ــا م ـ ــع ري ـ ـب ـ ـيـ ــري ب ـ ـ ــات ي ـع ــرف
ّ
بــاســم «روب ـي ــري» ،ومــكــن ال ـنــادي من
أن يشهد إح ــدى أفـضــل ال ـف ـتــرات في
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روبن مع رومينيغيه بعد التوقيع على العقد (إنترنت)

تاريخه حيث تـ ِّـوج معه بألقاب عدة؛
أبرزها دوري أبطال أوروبا عام 2013
عندما سجل هــدف الـفــوز فــي مرمى
بوروسيا دورتموند في الدقيقة ،89
والكأس السوبر األوروبـيــة في العام
ذاته ،و 5ألقاب في الدوري األملاني و4
في مسابقة الكأس.
وب ـح ـســب م ــوق ــع «سـ ـب ــورت  »1ال ــذي

كشف تمديد العقد ،فإن روبن اختار
بنفسه تمديد عقده لعام فقط بهدف
ت ــرك ال ـخ ـي ــارات مـفـتــوحــة ف ــي نـهــايــة
م ـس ـي ــرت ــه االح ـ ـتـ ــراف ـ ـيـ ــة ،إذ سـيـبـلــغ
الرابعة والثالثني مع نهاية عقده.
ويأتي تمديد عقد روبن بعد يوم من
إع ــان بــايــرن ضــم ثـنــائــي هوفنهايم
نيكالس شوله وسيباستيان رودي،

وف ــي وق ــت كـشـفــت فـيــه صحيفة «لــو
ب ـ ــاري ـ ــزي ـ ــان» ال ـف ــرن ـس ـي ــة أن م ــدرب ــه
اإلي ـطــالــي كــارلــو أنـشـيـلــوتــي يـحــاول
الحصول على توقيع مواطنه ماركو
فيراتي ،العب باريس سان جيرمان،
ليقود خط وسط الفريق مع الرحيل
املتوقع لإلسباني شابي ألونسو في
الصيف املقبل.
وذكـ ـ ـ ــرت ال ـص ـح ـي ـفــة أن أن ـش ـي ـلــوتــي
ً
أج ـ ــرى اتـ ـص ــاال ب ـف ـيــراتــي ف ــي مطلع
الشهر الحالي تطرق فيه إلى مشروع
ً
بايرن ،محاوال بذلك إقناعه باالنتقال
إلى صفوفه.
يخف لوتشيانو
لم
بايرن،
وبعيدًا عن
ِ
سـبــالـيـتــي م ــدرب روم ــا اإلي ـطــالــي أن
نــاديــه مهتم بضم الـجــزائــري سفيان
فيغولي ال ــذي يعيش أوقــاتــا صعبة
مع وست هام اإلنكليزي بعد انتقاله
إلـ ـ ــى صـ ـف ــوف ــه قـ ــادمـ ــا مـ ــن فــال ـن ـس ـيــا
اإلسباني.
وق ــال سباليتي للصحافيني« :حتى
اآلن ،أعلم جيدًا أن اإلداريــن يعملون
على ملف العب وست هام .لكن هناك
العديد مــن العناصر ستكون مهمة،
وهي أن لدينا العبني شبانًا أقوياء».

ً
غوارديوال مادة للسخرية

ّ
تحول ّ
مدرب مانشستر سيتي اإلسباني
جوسيب غوارديوال إلى مادة للسخرية على
مواقع التواصل االجتماعي بعد الخسارة
الفادحة لفريقه أمام إفرتون  4-0في املرحلة
الـ  21من الدوري اإلنكليزي املمتاز .وكان
أبرز تعليق هو تغريدة لشركة طيران
إيرلندية تدعى «راين آر» سخرت فيها من
غوارديوال ،حيث عمدت الى نشر صورة
مركبة لإلسباني يظهر فيها جالسًا على
ظهر إحدى طائراتها التي تقلع من ملعب
إفرتون «غوديسون بارك» وكتبت« :اهربوا
من الزرق بدءًا من  7,99جنيهات استرلينية
مع راين آر».

سانشيز ّ
يقر بالتهرب الضريبي

ّ
أقر مهاجم أرسنال التشيلياني أليكسيس
سانشيز بالتهرب من الضرائب عندما كان
العبًا في برشلونة بني عامي  2012و،2014
بحسب تقارير صحافية إسبانية.
وذكرت صحيفة «ماركا» اإلسبانية ،أن
سانشيز اعترف أخيرًا بأنه احتال على
مصلحة الضرائب اإلسبانية ،بقيمة أقل من
مليون يورو بقليل ،وهي حوالى  983ألف
يورو بالتحديد ،بمساعدة شركة مقرها
في مالطا .ولفتت الصحيفة إلى أن الالعب
اعترف بذلك عن طريق بيان في محكمة
برشلونة ،في وقت سابق ،وهو ما قد يخفف
ُ
ّ
العقوبة التي قد توقع عليه وتجنبه املحاكمة.

المواطنة الفخرية
من نابولي لمارادونا

ستمنح مدينة نابولي اإليطالية «املواطنة
الفخرية» إلى أسطورة كرة القدم األرجنتيني
دييغو أرماندو مارادونا ،وذلك في حفل

تكريم ضخم يقام في العاشر من أيار املقبل
بمناسبة مرور  30عامًا على فوز «إل بيبي
دي أورو» مع فريق نابولي بأول لقب للنادي
في تاريخ الدوري اإليطالي.
وأعلن املكتب الصحافي ملجلس مدينة نابولي
ً
أن حفال كبيرًا سيقام في التاريخ املذكور
لالحتفاء بمارادونا.
وكان مارادونا قد قاد نابولي إلى مسيرة
رائعة خالل الفترة التي لعب فيها للنادي من
 1984إلى 1991

ً
بوتاس بدال من روزبرغ في
مرسيدس

تصاعد الدخان األبيض في فريق مرسيدس
األملاني بطل العالم لسباقات الفورموال  1في
املواسم الثالثة األخيرة ،بعثوره على خليفة
لسائقه املعتزل األملاني نيكو روزبرغ َّ
املتوج
ً
بطال للعالم ،وهو الفنلندي فالتيري بوتاس.
وسبق إعالن مرسيدس ،قرار من فريق
وليامس يتيح لسائقه بوتاس ( 27عامًا)
الرحيل عنه ،في خطوة ّ
مهدت النضمامه
ً
إلى الفريق األملاني حيث سيكون زميال
للبريطاني لويس هاميلتون.
وأعلن وليامس في املقابل عودة البرازيلي
فيليبي ماسا عن اعتزاله الذي أعلنه نهاية
املوسم املاضي ،ليخوض معه موسمًا
إضافيًا.
وبدأ بوتاس مسيرته في بطولة العالم عام
 2013مع وليامس ،وحل رابعًا في ترتيب
بطولة السائقني في املوسم التالي.

