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رياضة

رياضة
كرة المضرب

كرة القدم للسيدات

منتخب تحت  15عامًا في غرب آسيا

قراءة هادئة لنتائج «إيجابية»
بعد غياب دام أكثر من موسمين على
الصعيدين العربي واآلسيوي ،عادت كرة
القدم النسائية في لبنان لإلشراق من
جديد .عاد منتخب تحت  15عامًا ،أخيرًا،
من دبي ،بعد مشاركته في بطولة غرب
آسيا للناشئات ،وأحرز مركز الوصيف ،كما
ظهر بمستوى جيد

رياض عميرات

أرب ـ ـ ــع مـ ـب ــاري ــات خ ــاض ـه ــا امل ـن ـت ـخــب
ال ـل ـب ـنــانــي ت ـحــت  15ع ــام ــا لـلـسـيــدات
ف ــي دبـ ــي .األول ـ ــى كــانــت أمـ ــام األردن
وخسرها منتخبنا الوطني بأربعة
أهـ ــداف ل ـهــدف ،بـعــدمــا ك ــان قــد أنهى
الـشــوط األول متقدمًا بهدف نظيف.
س ـي ـطــر امل ـن ـت ـخــب ع ـل ــى هـ ــذا ال ـش ــوط
وأه ـ ــدر الـكـثـيــر م ــن الـ ـف ــرص ،ق ـبــل أن
يـنـهــار ف ــي الــدقــائــق الـسـبــع األخ ـيــرة
وي ـت ـل ـقــى ث ــاث ــة أه ـ ـ ــداف .ف ــي امل ـب ــاراة
الثانية ،فــازت الناشئات اللبنانيات
تشارك معظم الالعبات اليوم ألول مرة في بطولة دوري منتظم

عـ ـل ــى املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ب ـخ ـم ـســة
أهـ ــداف نـظـيـفــة ،وه ـك ــذا تــأهــل لبنان
إلــى دور نصف النهائي ،فــي مـبــاراة
أشرك فيها املدرب هاغوب دمردجيان
جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع الع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــه ،ووق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف عـ ـن ــد
ّ
م ـس ـتــويــات ـهــن جـمـيـعــا .ب ـطــولــة غــرب
آسيا ،كانت فرصة لتجربة  23العبة.
ولهذه األسباب ،أراح جميع الالعبات
األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ،وال سـ ـيـ ـم ــا قـ ــائـ ــدة
امل ـن ـت ـخــب ج ـ ــودي الـ ـطـ ـي ــارة ،وأشـ ــرك
مكانها سينال بــريــش الـتــي تحولت
ال ــى حــارســة مــرمــى قـبــل أســابـيــع من
ان ـطــاق الـبـطــولــة ،إث ــر اف ـت ـقــار لبنان

ّ
لحراس املرمى في الفئة املذكورة.
ف ــي املـ ـب ــاراة الـنـصــف نـهــائـيــة ،واج ــه
منتخب لـبـنــان نـظـيــره الفلسطيني
ال ــذي يمتلك سـمـعــة حـسـنــة فــي كــرة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ،ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــد ال ـعــربــي
واآلسـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوي .فـ ـ ـ ــاز ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ب ـس ـب ـعــة
ـدف واح ـ ــد ،وب ــدأت
أه ـ ــداف مـقــابــل هـ ـ ٍ
معالم التطور تظهر على الالعبات،
حـيــث ظـهــر أس ـلــوب ك ــرة ق ــدم حديث
عـ ـل ــى ال ـ ـكـ ــرة الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة ،إذ طـبـقــت
الـ ــاع ـ ـبـ ــات لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى أسـ ـل ــوب
الكرات القصيرة والبناء من الخلف،
إضـ ـ ــافـ ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـح ــرك مـ ـ ــن دون كـ ـ ــرة،

أرقام المنتخب
في البطولة
ّ
سجل منتخب لبنان 14
هدفًا في البطولة ،وتلقى
 6أهداف .هدافة املنتخب
كانت كريستي معلوف
ال ـتــي سـ ّـجـلــت  4أه ــداف،
وأضـ ــافـ ــت فـ ــرح ال ـط ـيــار
هدفني ومثلهما لسينتيا
صــالـحــة ونــاتــالــي الـعـبــد،
ف ـي ـم ــا أضـ ــافـ ــت كـ ــل مــن
ه ـ ـبـ ــة عـ ـ ـل ـ ــوش وزهـ ـ ـ ـ ــراء
ع ـ ـسـ ــاف ولـ ـيـ ـن ــا ج ـع ـفــر
وم ــاري ــا م ـن ـصــور هــدفــا
واحدًا لكل منهن.

وسرعة الوصول إلى منطقة الخصم
وإن ـهــاء الهجمات بطريقة مناسبة.
فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـيــة ،ق ــدم املنتخب
الوطني أفضل عروضه .تقدم بهدف
نظيف عــن طريق كريستي معلوف،
إال أنـ ــه عـ ــاد وت ـل ـقــى ه ــدف ــا م ــن ركـلــة
ُ
حرة مباشرة ،بعد ملسة يد احتسبت
ُ
خارج منطقة الجزاء .لتحسم املباراة
ب ــرك ــات ال ـت ــرج ـي ــح ( )3-4ملـصـلـحــة
امل ـن ـت ـخــب األردن ـ ـ ـ ــي ،ال ـ ــذي ن ـج ــح فــي
الفوز على لبنان مرتني.
هــذا على مستوى الـعــرض ،أمــا على
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ،فـ ـق ــد ب ـ ــرزت
ج ـ ــودي ال ـط ـي ــارة ف ــي م ــرك ــز حــراســة
املرمى وقدمت أداء مميزًا ،وال سيما
فــي امل ـبــاراة النهائية .تـصــدت ملعظم
ه ـج ـمــات امل ـن ـت ـخــب األردنـ ـ ـ ــي .كــذلــك،
قــدمــت كــل مــن ري ــدا وه ــاب وصــوفــي
ف ـيــاض مـسـتــوى الف ـت ــا ،رغ ــم إصــابــة
االث ـن ـت ــن ب ـك ـسـ ٍـر ف ــي الـ ـي ــد .وشـغـلــت
ريدا مركز قلب الدفاع ،بينما شاركت
صوفي كالعبة «مـحــور» ،إذ ّ
صعبت
وصـ ـ ــول ال ـ ـكـ ــرات ل ـل ـث ـلــث األخـ ـي ــر مــن
العبات الخصم ،كما كانت من خاللها
دائ ـمــا ت ـبــدأ الـهـجـمــات ،وم ــن أمــامـهــا
سينتيا صــالـحــة خـلــف املـهــاجـمــات.
وتشارك معظم الالعبات اليوم ألول
مرة في بطولة دوري منتظم ،حيث أن
معظمهن بدأ اللعب مع األكاديميات
وفرق املــدارس ،إال أنهن وخالل فترة
قصيرة من التحضير ،أظهرن جميعًا
م ـس ـت ــوى م ـم ـي ـزًا ،ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــديــن
الذهني والتكتيكي .لقد كان موسمًا
واحدًا لكنه كان كافيًا لتقديم صورة
جيدة عن الكرة اللبنانية ـ النسائية
خ ـصــوصــا ،م ــا يـمـنــح األمـ ــل بـتـطــور
اللعبة ،وباملضي قدمًا في التحوالت
الثقافية ،التي تلعب دورًا في تعزيز
حضور كرة القدم النسائية.

كأس لبنان

الجميع يريد إجراء المباراة النهائية بال جمهور ...إال الجمهور!
عبد القادر سعد
لم يحمل أمس االثنني الفرج بالنسبة
إلى نهائي كأس لبنان لكرة القدم بني
النجمة والعهد ،املباراة «املقررة» يوم
األحــد  29الجاري على ملعب املدينة
الــريــاضـيــة .فــاالجـتـمــاع «الخماسي»
الـ ــذي عـقــد ف ــي مـكـتــب وزيـ ــر الـشـبــاب
وال ــري ــاض ــة مـحـمــد فـنـيــش ،بحضور
امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـ ـلـ ــوزارة زيـ ــد خـيــامــي،
ورئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ـل ـب ـنــانــي هــاشــم
حـيــدر ،واألم ــن الـعــام جهاد الشحف
ومستشار الوزير علي فواز ،لم يقدم
ً
حـ ـل ــوال لـلـمـشـكـلــة ال ـق ــائ ـم ــة .ال ت ــزال
األسئلة على حالها ،حول كيفية إقامة
املباراة وموعدها ،ســواء مع جمهور
أو مــن دون ــه أو فــي املــوعــد املـحــدد أو
يـتــم تــأجـيــل ال ـل ـقــاء .يـنـقــل املـتــابـعــون
أن الــوزيــر كــان إيجابيًا للغاية ،وقد
ط ـل ــب مـ ــن ات ـ ـحـ ــاد ال ـل ـع ـب ــة أن يـتـخــذ
الـ ـق ــرار ل ـكــي يــدع ـمــه .وهـ ـك ــذا ،يصير
االتـحــاد ،هــو الجهة املطالبة بتقديم
االق ـ ـت ـ ــراح ـ ــات ،أو حـ ـل ــول لـ ــأزمـ ــات،
على أن يحملها الــوزيــر إلــى مجلس
ال ــوزراء .هذه هي الصيغة املفترضة.
وإن ك ــان االت ـح ــاد مـطــالـبــا بــاإلجــابـ ًـة
عــن أسئلة جمهور اللعبة ،وخــاصــة
ف ــري ـق ــي ال ـن ـج ـم ــة والـ ـعـ ـه ــد ،وإيـ ـج ــاد
ح ــل حــاســم ون ـهــائــي إلق ــام ــة امل ـب ــاراة
«الـخـتــامـيــة» فــي حـضــور الجماهير،
فـ ــإن م ـتــاب ـعــن ن ـق ـلــوا ع ــن ال ــوزي ــر أن
«موضوع نهائي كأس لبنان يتحمل
م ـســؤول ـي ـت ــه أط ـ ـ ــراف عـ ـ ــدة ،بـ ـ ــدءًا مــن
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االت ـح ــاد ،مـ ــرورًا بــالـنــاديــن املعنيني
ً
وانتهاء
والـقــوى األمنية والجمهور
بــالــوزارة» .كل يرمي املسؤولية على
ال ـط ــرف اآلخـ ــر ،والـجـمــاهـيــر تنتظر.
االتحاد ،كما يقول مقربون من «دائرة
ال ـق ــرار» فـيــه ،ال يـنــوي إقــامــة امل ـبــاراة
بحضور الجمهور .وهــو بهذا يرمي
املسؤولية على القوى األمنية .وفيما
يـبــدو واض ـحــا أن ال ـ ــوزارة تميل إلــى
الضغط ًعلى االتحاد إلجراء املباراة،
استجابة منها لرغبة «الجماهير»،
وألن مصلحة الـلـعـبــة تقتضي ذلــك،
فإنها ترى أن القوى األمنية مطالبة
ب ــال ـت ـج ــاوب واملـ ـس ــاع ــدة ف ــي «تــأمــن
اجراء املباراة».
خالصة االجتماع بني الوزير واتحاد
اللعبة كانت «على الطريقة اللبنانية»
بــام ـت ـيــاز .امل ـق ـتــرح األس ــاس ــي ،هــو أن
يـ ـق ــوم االت ـ ـحـ ــاد ب ـت ـق ــدي ــم اقـ ـت ــراح ــات
ل ـ ـ ـلـ ـ ــوزيـ ـ ــر ،سـ ـيـ ـنـ ـقـ ـلـ ـه ــا ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره الـ ــى
امل ـع ـن ـيــن ،سـ ــواء مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء أو
الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة .ي ـجــب أن ال ننسى
أن ال ـ ــوزارة ال يمكنها الـضـغــط على
االت ـح ــاد إل ــى درج ــة أب ـع ــد ،ألن ــه على
صعيد الفيفا يعتبر تــدخــل ال ــوزارة
مخالفًا للقانون .والنقطة األساسية،
تدور حول االتحاد ،وفي عدم رغبته
ب ــإج ــراء امل ـ ـبـ ــاراة م ــع ال ـج ـم ـهــور (فــي
ه ــذه الـ ـظ ــروف ت ـحــدي ـدًا ك ـمــا ي ـق ــول)،
على عكس رغبة األنــديــة والجمهور
نفسه ،وبذريعة الحاجة إلى مواكبة
أمنية خــارقــة .على الصعيد األمني،
وفي لحظة «الحقيقة» ،أجواء الوزارة

ال ينوي
اإلتحاد إقامة
المباراة بحضور
الجمهور
(هيثم
الموسوي)

ت ــاق ــي اتـ ـح ــاد ال ـل ـع ـبــة ف ــي ال ـهــاجــس
األمـ ـن ــي ،وي ـص ـيــر ال ـج ـم ـهــور وح ـي ـدًا!
هـ ـ ـك ـ ــذا ،ي ـن ـق ـس ــم املـ ـ ــوضـ ـ ــوع األمـ ـن ــي
إلـ ــى ق ـس ـمــن :األول ه ــو ت ـق ــاري ــر مــن
اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـيــش وال ـت ــي تشير
ّ
«تخوف من استغالل املباراة من
إلى
قـبــل طــابــور خــامــس ل ــزرع فـتـنــة قبل
ّ
االن ـت ـخــابــات» .الـقـســم الـثــانــي يتعلق
برفض القوى األمنية ،وتحديدًا قوى
األمن الداخلي ،إقامة املباراة بجمهور

قبل االنتخابات كونها مسؤولة عن
تأمينها في ظل قرار مجلس الــوزراء
بـ ـع ــدم دخ ـ ـ ــول ال ـ ّج ـي ــش فـ ــي ق ـضــايــا
داخ ـل ـيــة .ف ــأي ت ــدخ ــل لـلـجـيــش يـكــون
بـشـكــل مـ ــؤازر ل ـقــوى األم ــن الــداخـلــي.
وفـ ــي حـ ــال كـ ــان ع ـلــى ال ـج ـيــش تــولــي
ح ـم ــايــة املـ ـ ـب ـ ــاراة ،ف ـه ــذا ي ـح ـت ــاج إل ــى
ق ــرار مــن مجلس الـ ــوزراء .وبالنسبة
إل ــى وزي ــر الــداخـلـيــة ن ـهــاد املـشـنــوق،
س ـي ـك ــون مـ ــن ال ـص ـع ــب ع ـل ـي ــه وض ــع

«رج ــال أم ــن» فــي مــواجـهــة الجمهور
ّ
وتحمل تداعيات حصول احتكاكات
أو اعـتـقــاالت قبل االنـتـخــابــات ،وهــذا
ً
نقال عن مصادر أمنية.
إذًا ،الجميع يــريــد إج ــراء امل ـبــاراة بال
جمهور ...إال الجمهور! نادي النجمة
ت ـحــدي ـدًا يــرفــض خ ــوض املـ ـب ــاراة من
دون ج ـم ـهــوره ال ــذي يـعـتـبــر ســاحــه
األول ،وخ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل أفضلية
ف ـن ـيــة ال ـ ـع ـ ـهـ ــداوي .ولـ ـع ــل س ـي ـنــاريــو
ل ـق ــاء ال ـف ــري ـق ــن ف ــي ن ـه ــائ ــي ال ـ ــدوري
وال ـ ــذي أق ـي ــم أم ـ ــام م ــدرج ــات خــالـيــة
ٌ
ع ـقــوبــة لـلـعـهــد مـ ـث ــال ع ـمــا ي ـم ـكــن أن
يــاقـيــه الـنـجـمــة فــي ح ــال لـعــب بــدون
ج ـم ـه ــور .ك ـمــا أن ال ـتــأج ـيــل سيضع
الجميع أمام معضلة مشاركة العهد
في كــأس االتحاد اآلسـيــوي .فاألخير
سيكون عليه خوض مباراتني ضمن
نصف نهائي البطولة في  7و 15أيار
ّ
ك ـمــا ت ـبــلــغ الـ ـن ــادي م ــن ق ـبــل االت ـحــاد
اآلسيوي .ما يعني أن نهائي الكأس
ّ
سيتأجل الى ما بعد هاتني املباراتني
أي الى  20أيار على أقل تقدير ،حيث
يكون النجمة قــد خــاض آخــر مباراة
رسـمـيــة ل ــه قـبــل  35ي ــوم ــا ،وسـيـكــون
النهائي في شهر رمـضــان .اتحاديًا،
أص ـبــح ات ـح ــاد الـلـعـبــة ف ــي الــواج ـهــة.
أص ـبــح مـطـلــوبــا م ـنــه ات ـخ ــاذ قـ ــرارات
وتقديم مقترحات ،وكان من املفترض
أن تـجـتـمــع الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة أمــس
ل ـت ـقــديــم م ــا ه ــو م ـط ـلــوب م ـن ـهــا ،لكن
ُ
النصاب لم ّ
يتأمن ،وبالتالي لم تعقد
الجلسة.

رافاييل نادال «ال أون ديسيما»
المالعب الترابية هي
المكان األبرز لمصارعة
الثيران .هناك يستمتع
«الماتادور» بأداء لعبته
المفضلة ،إذ يشعر بحرارة
التراب من تحته والشمس
من فوقه .ابن مايوركا
المدينة اإلسبانية أبدى
منذ صغره شغفه بكرة
المضرب لكنه تفوق في
ّالمالعب الترابيةّ .في سن
التاسعة عشرة ،حقق
الفوز في المشاركة األولى
ّ
الفرنسية
له في البطولة
المفتوحة من عام ،2005
ّوارتفع تصنيفه إلى المركز
ّ
عالميًا .رافايل نادال
الثالث
«ماتادور» كرة المضرب
رفع رصيده إلى  11لقبًا
في دورة مونتي كارلو
بعد ثمانية ألقاب متتالية
من  2005إلى 2012
بطولة مونتي كارلو قد تكون بوابة العودة (أ ف ب)

حسن عطية
إحراز نادال بطولة دورة مونتي كارلو،
ثــالــث دورات املــاس ـتــرز لــألــف نقطة،
أكثر من مجرد لقب .تهاوت األرقام مع
تتويجه األح ــد بعد ف ــوزه فــي املـبــاراة
النهائية على الياباني كي نيشيكوري
ّ
( 3-6و ،)2-6إذ أضاف نادال اللقب الـ 76
إلــى خــزانـتــه فــي مسيرته االحـتــرافـيــة،
والـ ـ ـ ـ ــ 31ف ــي دورات امل ــاسـ ـت ــرز لــألــف
نقطة لـيـنـفــرد بــالــرقــم الـقـيــاســي لعدد
أل ـقــاب دورات ـه ــا وال ــذي ك ــان يتشاركه
مـ ــع الـ ـص ــرب ــي نـ ــوفـ ــاك دي ــوك ــوف ـي ـت ــش
ّ
( 30لقبًا) .هــو اللقب األول لإلسباني
ليضمن بـقــاءه على عــرش التصنيف
الـعــاملــي فــي املــركــز األول متفوقًا على
السويسري روجـيــه فـيــدريــر (الـثــانــي)
بفارق مئة نقطة .عاد نــادال قبل نحو

أسـبــوعــن إلــى املــاعــب ،وخ ــاض كأس
دي ـف ـيــز م ــع مـنـتـخــب إس ـبــان ـيــا ليصل
معه إلــى نصف النهائي على حساب
أملانيا ،متفوقًا في الفردي على فيليب
ك ــولـ ـش ــرايـ ـب ــر وألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر زفـ ـي ــري ــف.
البطولة األخ ـيــرة كــانــت «ال ــورم آب»...
ع ـم ـل ـيــة «إح ـ ـ ـمـ ـ ــاء» ق ـب ــل الـ ـ ـع ـ ــودة إل ــى
منصات التتويج .مونتي كارلو كانت
الدورة األولى منذ انسحابه في كانون
الثاني/يناير مــن ربــع نهائي بطولة
أستراليا ،بعد إصابة في الركبة ابتعد
عـلــى إثــرهــا عــن املــاعــب مل ــدة شهرين.
األرقــام ال تكذب «الغطاس» :فاز نادال
ب ـ  36مجموعة متتالية على املالعب
الترابية منذ خـســارتــه األخـيــرة العام
املــاضــي فــي دورة روم ــا (الـ ــدور الــربــع
ُ
الـنـهــائــي) .قبل ذل ــك ،ت ـ ّـوج ن ــادال ب ـ 16
لقبًا في الـ«غراند سالم».

نـ ـ ـ ــادال ال ـ ـ ــذي خ ـس ــر م ـ ــرة واحـ ـ ـ ــدة فــي
نهائي البطولة الفرنسية (عام )2013
أمــام ديوكوفيتش قــدم أداء مميزًا في
بـطــولــة ه ــذا ال ـع ــام .ف ــاز بـسـهــولــة على

هذا الفوز هو العاشر
لنادال على نيشيكوري
في  12مباراة بين االثنين
نـيـشـيـكــوري ف ــي الـنـهــائــي ف ــي م ـبــاراة
اس ـت ـمــرت ل ـســاعــة ون ـصــف ف ـقــط ،على
غ ـ ــرار م ــا ف ـع ـلــه ف ــي األدوار ال ـســاب ـقــة
عندما تغلب على النمساوي دومينيك
تييم ،والبلغاري غريغور ديميتروف.
واسـ ـتـ ـط ــاع نـ ـ ـ ــادال أن ي ـك ـس ــر إرس ـ ــال

ال ـيــابــانــي م ــرة واح ـ ــدة ف ــي املـجـمــوعــة
األول ــى ليفوز بها فــي  56دقـيـقــة ،قبل
أن يـعـيــد م ــا فـعـلــه مــرتــن ف ــي الـشــوط
ال ـثــانــي مـنـهـيــا إيـ ــاه بـ ـ  36دق ـي ـقــة .هو
الفوز العاشر لنادال على نيشيكوري
في  12مباراة بني االثنني ،الفوز األخير
للياباني يـعــود إلــى أوملـبـيــاد ريــو دي
جــانـيــرو .فــي املـقــابــل ،فــإن نيشيكوري
فـشــل لـلـمــرة الــراب ـعــة فــي مـسـيــرتــه في
تحقيق الفوز بنهائي دورة من دورات
املاسترز .وقال الياباني بحزن« :كانت
قــدمــاي ثقيلتني للغاية الـيــوم ،بسبب
خــوضــي ث ــاث م ـج ـمــوعــات ف ــي ثــاثــة
أي ــام مـتـتــالـيــة ،وأمـ ــام الع ـبــن أق ــوي ــاء.
ً
ل ــم يـكــن األم ــر س ـهــا ج ـســديــا» .تـجــدر
اإلش ـ ــارة إل ــى أن ن ـي ـش ـي ـكــوري ل ـعــب 7
مجموعات أكثر مــن مجموع مــا لعبه
نادال في الدورة .أما نادال فخرج بعد

امل ـبــاراة ليقول« :سأستمتع باللحظة
وب ـعــد ذل ــك سـنـبــدأ غـ ـدًا بــالـتـفـكـيــر في
البطولة التالية .لكن اآلن سأستمتع
بــالـفــوز ب ــدورة املــاسـتــرز لــألــف نقطة
األمر الذي ال يحدث كل يوم».
بطولة مونتي كــارلــو قــد تـكــون بوابة
العودة لـ«رافا» نحو األلقاب .سيشارك
حامل ال ـ  24لقبًا فــي دورات املاسترز
عـلــى امل ــاع ــب ال ـتــراب ـيــة ال ـتــي يختص
ف ـي ـهــا ـ ـ ـ إن ص ــح ال ـت ـع ـب ـيــر ـ ـ ـ ف ــي دورة
بــرشـلــونــة األس ـب ــوع املـقـبــل ،بـحـثــا عن
ال ـل ـقــب الـ ـح ــادي ع ـشــر (هـ ـن ــاك) أي ـضــا.
بـعــدهــا سيسافر إل ــى فــرنـســا لخوض
بطولة روالن غــاروس ثاني البطوالت
األربــع الكبرى التي تنطلق في أواخــر
ّ
يسجل اسمه
أيار/مايو املقبل والتي
كأكثر الفائزين بلقبها (عشرة ألقاب).

أخبار عربية
الدحيل القطري من أجل الثنائية

باق في جدة
السومة ٍ
أكدت إدارة نادي األهلي السعودي لكرة القدم أن املهاجم السوري عمر
السومة ( 29عامًا) باق مع النادي .وجاء الخبر في بيان رسمي مفاده
أن السومة سيجدد عقده حتى عام  2021وذلك بعد تفعيل خيار بند
التجديد .وقال النادي في بيانه إن رئيس النادي شكر رئيس الهيئة
العامة للرياضة على تكفله ّ
بسداد كامل النفقات .ومــن جانبه ّ
عبر
السومة على حسابه في «تويتر» عن سعادته بتجديد عقده مغردًا
ّ
«أنــا لألهلي واألهلي لي والله ولي التوفيق» .كان اللعب قد اعترض
على استبداله في مباراة فريقه أمام الهالل ضمن الجولة قبل األخيرة
مــن ال ــدوري الـسـعــودي للمحترفني ،بعدها رفــض مصافحة مدربه
سيرغي ريبروف وصــرح بأن هناك أمــورًا كثيرة تخصه سيتحدث
عنها بالتفصيل نهاية املوسم ،لكن إدارة النادي نجحت في احتواء
املشكلة قبل أن تتفاقم.

تأهل نادي الدحيل (لخويا سابقًا) مساء األحد إلى نهائي بطولة كأس
أمير قطر لكرة القدم ،بفوزه على حساب الغرافة ( )1-6في لقاء نصف
النهائي الذي أقيم على ملعب «جاسم بن حمد» .وانتهى الشوط األول
بالتعادل السلبي ،لكن الدحيل عاد ليضرب بقوة في الشوط الثاني
ويسجل سداسية ،منها «هــاتــريــك» للكوري الجنوبي تــاي هــي نــام.
الدحيل الذي توج الشهر املاضي بدوري نجوم قطر للمرة الثانية على
التوالي سيواجه السد حامل لقب الكأس الذي تأهل بفوزه على الريان
( )2-4بركالت الترجيح بعد انتهاء الوقت األصلي التعادل ( ،)2-2في
مباراة طبقت فيها تقنية املساعدة بالفيديو ألول مرة في قطر ،حيث
استعان الحكم سلمان الفالحي بتقنية املساعدة بالفيديو  3مرات،
وألغى بعد مراجعتها هدفًا لكل فريق بداعي التسلل .وتقام املباراة
النهائية في  27نيسان/أبريل الحالي.

الزمالك يعين مدربًا بمليون دوالر سنويًا
أع ـلــن ن ــادي الــزمــالــك امل ـصــري أن ــه تـعــاقــد بـشـكــل رس ـمــي مــع امل ــدرب
الـســويـســري كريستيان غ ــروس (ال ـص ــورة) ملــدة مــوسـمــن ،على أن
يتلقى مليون دوالر سنويًا (مــا يـقــارب  17مليون جنيه مصري).
وجــاء هذا التعيني بعد التخلي هذا الشهر عن خدمات املــدرب إيهاب
جــال الــذي تلقى ثــاث هزائم متتالية ،ويحتل الزمالك املركز الثالث
ُ
برصيد  58نقطة .وفي بيان نشر على املوقع اإللكتروني قال نادي

«القلعة البيضاء» إن االتـفــاق مع املدير الفني السويسري البالغ من
العمر  63عامًا تم أخيرًا ،أما أبرز املحطات التي خاضها بروس كانت
مع نادي بازل السويسري ،وشتوتغارت األملاني .أما عربيًا ،فاألهلي
الـسـعــودي هــو أهــم الـفــرق الـتــي دربـهــا غ ــروس .وفــي سـيــاق متصل،
واصــل األهلي املتوج باللقب تحطيم األرقــام القياسية بفوزه األخير
مساء األحد على مضيفه بتروجت ( )1-2بملعب الجيش في السويس
ضمن املرحلة الثالثة والثالثني من الدوري املصري لكرة القدم .الهدفان
اللذان سجلهما األهلي رفعا رصيده من األهداف إلى  72هدفًا ،محطمًا
بذلك الرقم القياسي في عدد األهــداف في موسم واحــد ( )71لنادي
الترسانة «الشواكيش» موسم ( .)1964-1963وعزز األهلي صدارته
( 85نقطة) وهو على بعد نقطتني من معادلة الرقم القياسي في عدد
النقاط املسجل باسم الزمالك موسم ( )2015-2014بمشاركة 20
ناديًا ( 18فريقًا هذا املوسم).

