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رياضة
الكرة اللبنانية

كأس العالم

ثنائية ربيع عطايا تنقذ لبنان أمام ماليزيا
خطف منتخب لبنان لكرة القدم فوزًا
غاليًا من مضيفه املاليزي  1 - 2ضمن
تصفيات املجموعة الثانية املؤهلة
لكأس آسيا  2019فــي اإلم ــارات بعد
أن أهــدى العبه ربيع عطايا النقاط
الثالث مع تسجيله هدفني ،األول في
الدقيقة  ،80والثاني في الوقت القاتل
من املباراة ،وتحديدًا في الدقيقة .94
ف ــوز لـبـنــانــي بـصـعــوبــة غ ـيــر م ـبــررة
أم ـ ــام خ ـص ــم ل ــم يـ ـق ـ ّـدم م ــا ي ــذك ــر فــي
اللقاء سوى خطفه الفوز في الدقيقة
 42ب ـع ــد هـ ــدف ل ـل ـمــال ـ ًيــزي مــاهــالــي
ً
جسولي ،مستغال خطأ من الحارس
مـ ـ ـه ـ ــدي خـ ـلـ ـي ــل فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــرة مـ ـ ـ ــرت عــن
املدافعني معتز بالله الجنيدي ونور
منصور وأخطأ خليل في التقاطها.
ص ـح ـيــح أن ل ـب ـن ــان ح ـق ــق امل ـط ـلــوب
وف ـ ــاز بــال ـن ـقــاط رافـ ـع ــا رصـ ـي ــده إلــى
ست نقاط في صدارة املجموعة ،لكن
سيناريو الـفــوز والشكل ال ــذي ظهر
عليه منتخبنا ،وتحديدًا في الشوط
األول ،تــرك أكثر من عالمة استفهام
حوله.
والصحيح أيضًا أن منتخب لبنان
ال يزال يعاني من املشكلة الرئيسية

واملزمنة ،وهي غياب املهاجم الهداف.
وم ــا زاد م ــن ف ــداح ــة املـشـكـلــة غـيــاب
مـحـمــد غ ــدار بـسـبــب تمسكه بـشــارة

الـقـيــادة فــي وقــت يحتاج فيه لبنان
لخدماته ،اذ لــم ينجح سوني سعد
وبــديـلــه ه ــال الـحـلــوة فــي تعويض

ً
ّ
سجل عطايا هدفي لبنان بعدما دخل بديال في الشوط الثاني

غ ـي ــاب غـ ـ ــدار ،ف ــأض ــاع األول وأهـ ــدر
الثاني الكثير بطريقة غريبة ،ومن
كرات كان يمكن أن تمنح لبنان فوزًا
ً
عريضًا ال قاتال في الثانية األخيرة.
امل ــدي ــر ال ـف ـنــي لـلـمـنـتـخــب الـلـبـنــانــي
مـيــودراغ رادولــوفـيـتــش ،حــاول منذ
ب ــداي ــة ال ـل ـقــاء تـفـعـيــل خ ــط ال ــوس ــط،
مـطـمـئـنــا إلـ ــى خ ــط ال ــدف ــاع ب ـق ـيــادة
الجنيدي ومنصور ،وإلى جانبهما
مـحـمــد زي ــن ط ـحــان ون ـصــار نـصــار،
ومــن خلفهم الـحــارس مـهــدي خليل
الــذي كان مهزوزًا في الشوط األول.
وك ـ ـ ــان االعـ ـتـ ـم ــاد فـ ــي خـ ــط ال ــوس ــط
ع ـل ــى س ـم ـيــر أي ـ ــاس وه ـي ـث ــم ف ــاع ــور
ون ـ ـ ــادر م ـط ــر خ ـل ــف الـ ـث ــاث ــي سـعــد
وحسن معتوق الذي كان له دور في
إيصال الكرات ،ومحمد حيدر الذي
ً
غ ــاب فـنـيــا ،فــدخــل عـطــايــا ب ــدال منه
فــي الـشــوط الـثــانــي ليصنع الـفــارق.
تبديل كان موفقًا من رادولوفيتش،
حـيــث رف ــع عـطــايــا مــن وت ـيــرة األداء
اللبناني قبل أن يسجل مرتني ،علمًا
أن أبو بكر املل املحترف في ماليزيا
ً
شـ ــارك ب ــدي ــا أي ـض ــا ،لـكـنــه ل ــم يـقــدم
شيئًا يذكر.

الكرة اإلسبانية

بعد ميسي ونيمار ...رونالدو أمام القضاء
ّ
تـعــكــر صـفــو أي ــام الـنـجــم البرتغالي
كريستيانو رون ــال ــدو ال ــذي يعيش
فترة رائعة بعد قيادته فريقه ريال
مدريد اإلسباني إلى التتويج بلقب
ّ
يستعد
دوري أبطال أوروبا ،والذي
لـ ـخ ــوض غـ ـم ــار ك ـ ــأس الـ ـ ـق ـ ــارات مــع
منتخب ب ــاده ،بعد أن أعلن مكتب
املدعي العام في مدريد أن «الــدون»
ّ
متهم بالتهرب مــن دفــع مبلغ 14,7
م ـل ـي ــون يـ ـ ــورو مل ـص ـل ـحــة ال ـض ــرائ ــب
اإلس ـب ــان ـي ــة م ــن خـ ــال ش ــرك ــات فــي
جزر العذراء البريطانية وايرلندا.
وجـ ــاء ف ــي ب ـي ــان ل ـل ـمــدعــي ال ـع ــام أن
ن ـجــم ريـ ــال م ــدري ــد املـ ـت ـ َّـوج بـجــائــزة
أفـضــل الع ــب فــي الـعــالــم أرب ــع مــرات
ّ
مــتـهــم «ب ــأرب ــع جــرائــم ضــد الـخــزانــة
ال ـعــامــة ب ــن ع ــام ــي  2011و...2014

الـ ـت ــي ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى غ ــش ضــري ـبــي
ب ـم ـب ـلــغ  14,789,987يـ ـ ــورو (16,5
مليون دوالر)».
وك ـ ـ ــان اس ـ ــم رون ـ ــال ـ ــدو قـ ــد ورد فــي
تـ ـق ــاري ــر «فـ ــوت ـ ـبـ ــول لـ ـيـ ـك ــس» ال ـت ــي
ك ـش ـف ــت فـ ــي  2016وثـ ــائـ ــق تـتـعـلــق
بعمليات تهرب ضريبي على نطاق
واسـ ــع ف ــي ع ــال ــم ك ــرة ال ـق ــدم شملت
الـعــديــد مــن الــاعـبــن وامل ــدرب ــن في
أوروبا.
لـكــن املـهــاجــم الـبــرتـغــالــي نـفــى مــرارًا
ق ـي ــام ــه ب ـع ـم ـل ـيــات ت ـه ــرب ضــري ـبــي،
ونشر أواخر العام املاضي كشوفات
مالية بقيمة  225مليون يورو.
وتابع بيان املدعي العام« :إن املتهم
استفاد من كيان شركة أنشئت في
 2010إلخفاء العائدات التي يحصل

عليها فــي إسبانيا مــن حـقــوق بيع
الصور من أمــام سلطات الضرائب،
وه ــو انـتـهــاك «طــوعــي» لــالـتــزامــات
املالية في إسبانيا».
وأض ــاف البيان أن رونــالــدو أصبح
مقيمًا في إسبانيا ويدفع الضرائب
بـ ــدايـ ــة مـ ــن كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي ،2010
وت ـع ـ َّـه ــد ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي 2011
باتباع نظام الضرائب الــذي يطبق
على األجانب العاملني في إسبانيا.
وبـ ــات رون ــال ــدو آخ ــر الع ــب يتهمه
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــاء اإلسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ـ ـ ــي بـ ــال ـ ـت ـ ـهـ ــرب
ال ـضــري ـبــي ب ـعــد ن ـج ـمــي بــرش ـلــونــة،
ُاألرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ال ــذي
أديـ ـ ــن بــال ـس ـجــن ملـ ــدة  21ش ـه ـرًا مــع
غــرامــة مــالـيــة بنحو مـلـيــونــي يــورو
العام املاضي ،والبرازيلي نيمار.

رونالدو متهم بالتهرب من الضرائب
(أود أندرسن ــ أ ف ب)

ّ
غولدن ستايت يتزعم الـ «أن بي آي»

العبو غولدن ستايت عقب تتويجهم (رونالد مارتينيز ــ أ ف ب)

سلسلة النهائي يستحق التتويج،
وهكذا كان بعد فوزه على كليفالند
كافالييرز بطل املوسم املاضي -129
.120
وأنـ ـ ـه ـ ــى غ ـ ــول ـ ــدن سـ ـت ــاي ــت األدوار
النهائية بأفضل رصـيــد فــي تاريخ
ال ـب ـطــولــة ب ــواق ــع  16فـ ــوزًا وخ ـســارة

واحدة ،في طريقه إلى لقبه الخامس
بعد أع ــوام  1947و( 1956كــان مقره
في فيالدلفيا) و 1975و.2015
وتــألــق نجم ووري ــرز كيفن دوران ــت
( 39نقطة) الذي أحرز اللقب األول في
مسيرته ،بعد أن انضم إلــى الفريق
م ــن أوك ــاه ــوم ــا س ـي ـتــي ث ــان ــدر فــي

هل يجمع مونديال 2030
بين الكوريتين؟

هل يجمع املونديال ما ّفرقته السياسة على
مدى سنوات؟ فقد كشف االتحاد الكوري
الجنوبي لكرة القدم أنه يريد إجراء محادثات
مع الصني واليابان حول استضافة مشتركة
لكأس العالم  ،2030مع كوريا الشمالية
أيضًا ،في مبادرة تهدف إلى تخفيف حدة
التوتر في املنطقة.
وكان الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية مون
جاي-اين ،قد عرض أفكاره الطموحة على
رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السويسري
جياني إنفانتينو في اجتماع بينهما االثنني،
على الرغم من علم املسؤولني الكوريني بأن
الصني قد ال تكون محبذة لذلك.
وفي بيان للقصر الرئاسي الكوري الجنوبي،
أوضح مون إلنفانتينو أن الرياضة قد تلعب
دورًا في تخفيف حدة التوترات في املنطقة
بقوله« :في حال استضافة دول شرق آسيا،
بما فيها الكوريتان ،كأس العالم ،فأعتقد
بأن ذلك سيساعد على بناء السالم في شبه
الجزيرة الكورية وفي املنطقة».
ّ
ورد إنفانتينو بحسب البيان بأنه يحترم
«رؤية» الرئيس الكوري الجنوبي ،وأنه
سيناقش االقتراح مع الرئيس الصيني
عندما يلتقيه اليوم في بكني.
وتقاطع كوريا الشمالية غالبًا األحداث
الرياضية التي تقام في جارتها الجنوبية،
وكانت قد رفضت املشاركة في دورة األلعاب
األوملبية الصيفية في سيول عام 1988
بسبب رفض كوريا الجنوبية طلب بيونغ
يانغ استضافة مشتركة لأللعاب.
وقال املتحدث باسم االتحاد الكوري
الجنوبي لكرة القدم تشو جون  -هيون
لوكالة «فرانس برس»« :نريد بدء نقاشات مع
الصني واليابان حول هذه الفكرة».

أصداء عالمية

سداسية لألرجنتين
ورباعية للبرازيل وديًا

الدوري األميركي للمحترفين

ك ــان م ــن غ ـيــر املـنـطـقــي أن ال ي ـتـ َّـوج
غـ ـ ــولـ ـ ــدن سـ ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ب ـل ـقــب
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرك ـ ـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي
للمحترفني فــي ك ــرة الـسـلــة .املنطق
كان يقول بأن الفريق الذي حقق 15
فوزًا مقابل هزيمة واحدة في األدوار
اإلق ـصــائ ـيــة وكـ ــان مـتـقــدمــا  1-3في

21

تـمــوز املــاضــي واختير أفـضــل العب
في «البالي أوف» .وبات دورانت أول
العــب يسجل أكـثــر مــن  30نقطة في
خمس مـبــاريــات متتالية فــي الــدور
ال ـن ـه ــائ ــي م ـن ــذ أن ف ـع ـل ـهــا ال ـع ـمــاق
شاكيل أونيل في .2000
وقــال دوران ــت« :نحن األبطال اآلن»،
مضيفًا« :لم أتمكن من النوم ليومني،
كـنــت قـلـقــا وغــاض ـبــا ،أردت فـقــط أن
أقـ ـ ـ ّـدم ك ــل شـ ــيء هـ ـن ــاك ،ل ـقــد قــاتـلـنــا
ون ـج ـح ـن ــا بـ ــذلـ ــك ،ونـ ـح ــن األبـ ـط ــال
وسنحتفل في ملعبنا».
وبـ ـ ــرز ف ــي صـ ـف ــوف ووري ـ ـ ـ ــرز أي ـضــا
ستيفن كوري بتسجيله  34نقطة مع
 6متابعات و 10تـمــريــرات حاسمة،
وأندري أيغوداال بتسجيل  20نقطة،
بـيـنـمــا لـعــب دراي ـم ــون ــد غــريــن دورًا
دفاعيًا بارزًا بالتقاطه  12متابعة.
بــدوره ،قــال كــوري« :لقد تعلمنا من
كل شيء واجهناه الستعادة الكأس.
أنــا فـخــور بــأن أك ــون ج ــزءًا مــن شيء
مميز ،وأريد أن أحقق ذلك ثانية».
ولدى كليفالند ،كان ليبرون جيمس
األفضل بـ  41نقطة و 13متابعة و8
تـمــريــرات حاسمة ،لكن ذلــك لــم يكن
كافيًا إلبقاء أمل فريقه حتى املباراة
السادسة.

واصل خورخي سامباولي بدايته القوية على
رأس اإلدارة الفنية ملنتخب بالده األرجنتني،
حيث قاده إلى فوز ساحق على مضيفه
السنغافوري املتواضع  ،0-6في مباراة دولية
ودية ،سجلها فيديريكو فاتسيو ( )25وخواكني
كوريا ( )30وأليخاندرو غوميز ( )60ولياندرو
باريديس ( )74ولوكاس نيكوالس أوالريو ()90
وأنخل دي ماريا (.)90
من جهته ،حقق املنتخب البرازيلي فوزًا كبيرًا
على مضيفه األوسترالي  ،0-4سجلها دييغو
سوزا ( 1و )90وتياغو سيلفا ( )62وتايسون
(.)75

هبط الفريق فاستغنى
عن كل العبيه!

في سابقة فريدة من نوعها ،قام نادي أوكام
مورسيا اإلسباني باالستغناء عن العبيه الـ 24
بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم.
وكانت عقود  16العبًا تنتهي في  20حزيران،
فيما سيعود خمسة آخرون إلى أنديتهم بعد
انتهاء فترة اإلعارة ،وآخر يمتد عقده لـ ،2018
لكن يتضمن شرطًا يسمح له بالرحيل لو هبط
فريقه.
وكان النادي الذي صعد للدرجة الثانية للمرة
األولى هذا املوسم قد جدد لالعبني آخرين في
كانون الثاني املاضي ،ولكن تضمن عقداهما
شرطًا بأن يكون االتفاقان َ
ملغيني لو تأكد
الهبوط.

