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ال�صفاء في مه ّمة �صعبة والعهد مرتاح والأن�صار يوا�صل �صعود ًا
يدرك الجهاز الفني لفريق الصفاء
بأ ّنه سيكون أمام اختبارات صعبة
في الجولة السابعة عشر من بطولة
لبنان في ك��رة القدم وم��ا بعدها من
مباريات ستكون حاسمة وفاعلة على
أكثر من صعيد ،فغدا ً سيح ّل ضيفا ً
على فريق طرابلس الرياضي ،والذي
غالبا ً ما يقدّم أفضل عروضه على
أرضه وبين جماهيره.
ويلعب الفريقان في افتتاح المرحلة
إفساحا ً بالمجال أمام النادي الشمالي
ليخوض م��ب��ارات��ه ف��ي  12الجاري
ض ّد ُمضيفه الفيصلي األردن��ي ضمن
مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي.
ويدخل الصفاء المتصدّر بـ(40
نقطة) اللقاء بمعنويات متباينة،
آم�ل� ًا االح��ت��ف��اظ بموقعه وس��اع��ي�ا ً
الستعادة اللقب عبر مواصلة سلسلة
االنتصارات على ال ّرغم من أ ّنه سيفتقد
إل��ى جهود أح��د دعائمه األساسية
الحارس الدولي مهدي خليل الذي
انتهى موسمه بسب خلع في كتفه
لحقه خالل مباراة الراسينغ ،ويأمل
المدرب إميل رستم أن يكون البديل
إبراهيم الموسى أو محمد الدرة على
قدر اآلمال في الذود عن ِشباك الفريق
حتى نهاية ال���دوري .ه��ذا ،وسيلجأ
رستم إلى تعزيز خطوطه الدفاعية
في المباريات المقبلة مستندا ً إلى
جهود وخبرات االبرازيلي سيباستياو
رام��وس وعلي السعدي ومحمد زين
ط��ح��ان ،ليش ّكلوا دع��ام��ة مساندة
ومواكبة لخط الهجوم الناري المؤ ّلف
من ال��ه�دّاف ع�لاء البابا والبرازيلي
رودريغو دا سيلفا والعاجي كوني
الدج��ي تيزان ،وفي الوسط سيع ّول
على حركة ون��ش��اط الثنائي أحمد
جلول وحسن هزيمة.

أ ّما طرابلس ،الثامن برصيد (17
نقطة) ،ف��إنّ الفريق ي��ؤدّي مباريات
ع��ادي��ة ف��ي البطولة المحليّة على
عكس ما يقدّمه في المسابقة القارية،
وس��ي��دخ��ل ال��م��ب��اراة ض�� ّد المتصدّر
بعد أي��ام على سقوطه الكبير أمام
العهد برباعية نظيفة .ويأمل المد ّرب
ال���س���وري ن����زار م��ح��روس أن يجد
التوليفة المناسبة إلعادة الفريق إلى
سكة االنتصارات ،ولتكون المباراة
تحضيرا ً مثمرا ً للقاء الفيصلي الصعب
في عمان.
ومن جهته ،يتطلّع العهد الثاني
بـ( 36نقطة) إلى مواصلة عروضه
القوية ومواصلة الضغط على الصفاء
عندما يستضيف الحكمة الحادي
عشر ( 7ن��ق��اط) على ملعب العهد

غ���دا ً الجمعة .وي��أم��ل ح��ام��ل اللقاء
تفادي مفاجآت الفريق األخضر الذي
أسقط شباب الساحل في المرحلة
الماضية .ويستعيد المدرب األلماني
روبرت جاسبرت خدمات أحمد زريق
العائد م��ن اإلي��ق��اف إلاّ أ ّن��ه سيفتقد
إلى العب الوسط هيثم فاعور الذي
تع ّمد الحصول على إنذار في المباراة
الماضية للفريق ض ّد طرابلس ،لكن
الفريق يمتلك مقعد احتياط قوي
مساند للتشكيلة األس��اس��ي��ة حيث
يتواجد القائد عباس عطوي وحسين
دقيق والسنغالي محمدو درام��ي،
والتونسي يوسف المويهبي الذي لم
يثبّت نفسه مع الفريق منذ وصوله
بين مرحلتي ال��ذه��اب واإلي���اب .أ ّما
الحكمة فيتطلّع الستغالل المعنويات

ال��م��رت��ف��ع��ة وق��ط��ف نقطة ال��ت��ع��ادل
على األقل ،حيث يع ّول المدرب فؤاد
حجازي على المخضرم محمد قصاص
والسوري علي غليوم.
م��ن ج��ه��ت��ه ،سيسعى األن��ص��ار
لمواصلة سلسلة انتصاراته عندما
يحل ضيفا ً ثقيالً على الراسينغ على
ملعب بلدية ب��رج حمود غ��داً .وكان
سجل ستة انتصارات
«األخضر» قد ّ
ّ
المرشحين
متتالية ،م��ا جعله م��ن
للّقب بالرغم من ابتعاده سبع نقاط
عن المتصدّر .ويمتلك المدرب جمال
طه تشكيلة متجانسة يقودها الثالثي
ربيع عطايا والسنغالي سي شيخ،
ومتصدّر هدّافي البطولة األرجنتيني
ل��وك��اس غ����االن ( 18ه���دف���اً) .أ ّم��ا
الراسينغ السابع بـ( 17نقطة) ،فما

زال يبحث عن ذاته ودرب االنتصارات
الذي ابتعد عنه منذ خمسة مراحل،
علما ً أنّ الفريق يمتلك مق ّومات مقارعة
الفرق الكبيرة بقيادة المدرب الروماني
يوجين مولدوفان.
وب��ع��د غ��د ال��س��ب��ت ،وف��ي م��ب��اراة
يشوبها ال��ح��ذر ،يستضيف النجمة
الثالث برصيد ( 35نقطة) السالم
زغ��رت��ا ال��ع��اش��ر بـ( 7ن��ق��اط) على
ملعب طرابلس البلدي .ويعي الفريق
النبيذي وم��د ّرب��ه ال��روم��ان��ي تيتا
فاليريو صعوبة اللقاء ض � ّد فريق
يجاهد للهروب من منطقة الهبوط.
ويعتمد فاليريو على تشكيلة يغلب
عليها طابع الشباب وهذا األمر سالح
ذو حدّين ،خصوصا ً أ ّن��ه ح ّقق فوزا ً
مضنيا ً على الشباب الغازية األسبوع
الماضي في الدقائق األخيرة بواسطة
المهاجم اليافع محمود سبليني .أ ّما
السالم فسيخوض اللقاء وليس لديه
ما يخسره ،وبالتالي يريد بقيادة
مد ّربه السوري أنس مخلوف مضايقة
الفريق المضيف وانتزاع ما أمكن منه.
وي��أم��ل شباب الساحل الخامس
( 28نقطة) ،استعادة توازنه عندما
يستضيف الشباب الغازية متذيّل
الترتيب ( 6نقاط) على ملعب العهد
يوم السبت أيضاً.
ب��ي��ن��م��ا يستضيف االج��ت��م��اع��ي
طرابلس التاسع ( 13نقطة) النبي
شيت السادس ( 22نقطة) على ملعب
طرابلس البلدي .ويسعى الفريق
الشمالي إل��ى انتزاع النقاط الثالث
لتثبيت موقعه في المنطقة الدافئة،
أ ّما النبي شيت فأصبح خارج إطار
المنافسة على اللقب ،ويتطلّع للبقاء
ضمن منطقة النخبة.

عر�ض خيالي من االتحاد ال�سوري
�إلى ح�سام و�إبراهيم ح�سن

تل ّقى التوأم حسام وإبراهيم حسن ،عرضا ً مغريا ً
لتو ّلي قيادة منتخب سوريا لكرة القدم ،في المرحلة
المقبلة ،قبل التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس
العالم  ،2018وقيادته في نهائيات أمم آسيا .2019
وي���درس ال��ت��وأم حسن ال��ع��رض بجدية ،خصوصا ً
أنّ المنتخب ال��س��وري ك��ان قد ق �دّم ع��روض�ا ً قويّة في
التصفيات متحدّيا ً ال��ظ��روف الصعبة التي تواجهه.
وع��رض االت��ح��اد ال��س��وري على ال��ت��وأم رات��ب�ا ً خيالياً،
بجانب صالحيات كاملة في اختيار الجهاز المعاون
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وإقامة معسكرات للمنتخب ،استعدادا ً للبطولة القارية
والتصفيات المونديالية.
ويتك ّتم التوأم على المفاوضات التي دارت بينهما
وبين المستشار مرتضى منصور ،رئيس نادي الزمالك،
لتو ّلي المهمة من جديد في الموسم الجديد مع الزمالك.
وأصبح رحيلهما عن فريق المصري البورسعيدي مسألة
وقت ،بعدما فشلت اإلدارة في الحفاظ على نجوم الفريق،
وسبق للتوأم حسن أن خاضا تجربة وحيدة في تدريب
المنتخبات مع المنتخب األردني.

�إ�سماعيل �أحمد ّ
ممث ًال

الألعاب الأولمب ّية � 120 ...سنة على انطالقتها
األلعاب األولمبية أو (األولمبياد) ،حدث
ري��اض��ي ع��ال��م��ي ي��ش��ارك ف��ي��ه ري��اض � ّي��ون
ورياضيّات من جميع دول العالم ،وي َّ
ُنظم
م��رة ك��ل أرب��ع��ة أع����وام .وك��ان��ت ُت��ق��ام هذه
األلعاب منذ ما قبل الميالد في مدينة أولمبيا
في اليونان ،ث ّم غابت لقرون بداعي الحروب
حب
وشغف الشعوب واإلمبراطوريات في
ّ
�وس��ع إل��ى أن أع��اد إحيائها
السيطرة وال��ت� ّ
أحد النبالء الفرنسيين ويُدعى بيير فريدي
بارون دي كوبرتان في أواخر القرن التاسع
عشر الميالدي .فأُقيمت أول مسابقة لأللعاب
األول��م��ب��ي��ة الحديثة ف��ي ال��ع��ام  1896في
اليونان ،ث ّم صارت ُت ّ
نظم بشكل دوري متن ّقلة
ما بين مدن العالم في القارات الخمس ،ولم
تتو ّقف إلاّ خالل الحربين العالميتين األولى
والثانية ( 1914و.)1939
هناك نوعان من األلعاب األولمبية ،ألعاب
أولمبية صيفية وأل��ع��اب أولمبية شتوية،
واألخيرة انطلقت في العام  ،1924ولغاية
العام  1992كانت ُتقام كلتا المسابقتين في
نفس السنة ،ولكن ابتدا ًء من العام  1994ت ّمت
إعادة تحديد موعد كل منهما بحيث ُتقامان
في سنتين زوجيّتين متعاقبتين (على سبيل
المثال أُقيمت األل��ع��اب األولمبية الشتوية
 1994واألل��ع��اب األولمبية الصيفية عام
 ،1996ث ّم أُقيمت األلعاب األولمبية الشتوية
عام  ،1998ث ّم األلعاب األولمبية الصيفية عام
 .)2000في البدايات احتوى برنامج األلعاب
في العام  1896على مسابقات صيفية فقط،
وفي ذلك التاريخ شارك حوالى  300رياضي
من  15دولة تنافسوا في  43مسابقة ضمن
 9رياضات مختلفة أبرزها العدو والجري،
ولكن عندما أُقيمت األلعاب األولمبية الصيفية
في أثينا في العام  ،2004شارك فيها أكثر من
 10000رياضي من  202دولة تنافسوا في
 68رياضة مختلفة.
حالياً ،يشارك فيها أكثر من  240دول��ة،
ويرتفع ع��دد المشاركين في األلعاب بشكل
تصاعدي ،ولطالما تأ ّثرت مشاركات الدول
ب��األوض��اع السياسية ،وعلى هامشها ُتقام
مسابقات خاصة بذوي االحتياجات الخاصة،

يط ّل النجم المصري اللبناني
إسماعيل أحمد ( 40سنة) كضيف
ش��رف في فيلم «Welcome to
 »Lebanonالذي يبدأ عرضه في
صاالت السينما اللبنانية ابتدا ًء من
 14نيسان الجاري .وهذه التجربة
األول���ى ف��ي مجال التمثيل للاّ عب

األس��ط��ورة ال��ذي التحق بمواسم
كرة السلّة اللبنانية منذ  20عاماً،
والفيلم هو من النوع الكوميدي ومن
بطولة وس��ام صباغ ،شيرين أبو
العز ،كارال بطرس ،بيار جماجيان،
م��ي ص��اي��غ ،سلطان دي��ب ،ط��ارق
تميم ،فيفيان أنطونيوس وج��اد

صباغ وغيرهم.
فيما سيح ّل ضيوف ش��رف على
العمل النجوم رام��ي ع��ي��اش ،زي��اد
برجي ،إسماعيل أحمد ،هشام حداد،
م��ج��دي مشموشي وع��ب��اس جعفر
وس��ط إط���ار مميّز وف��ري��د سيش ّكل
مفاجأة للجمهور مع انطالق العرض.

نهائي بطولة لبنان في الركبي
بين جونيه و�إيمورتلز
مع اإلشارة إلى أ ّنه في العام  1913ت ّم اعتماد
علم خ��اص لأللعاب األولمبية لونه أبيض
�وس��ط��ه خمس دوائ���ر ت��رم��ز إل��ى ق���ا ّرات
وت��ت� ّ
وشعوب العالم (أزرق ،أصفر ،أخضر ،أحمر
وأسود) ،فيما النشيد الخاص بها عليه مسحة
موسيقية إغريقية من ب��اب ال��وف��اء والشكر
لمطلقيها ،حيث ت ّم اعتمادها مع انطالقها في
العام  ،1896وهناك الشعلة التي ترمز إلى
بدء األلعاب وتو ّقفها وهي تتن ّقل من مدينة إلى
مدينة ،و ُتطلق األلعاب األولمبية على أسماء

المدن وليس على الدول التي ُت ّ
نظم على أرضها،
وهناك ما يُس ّمى الشرعة األولمبية والتي تض ّم
القوانين واألنظمة والميثاق الجامع بين جميع
الرياضيين في العالم ،وقبل انطالقها ال ب ّد من
القسم على لسان أحد أبرز الرياضيين
ترداد
َ
ّ
ونصه« :نقسم بأ ّننا نقبل
المنظمة
في المدينة
ّ
باأللعاب كمثابرين شرفاء نحترم قوانينها
ونسعى ل�لاش��ت��راك بشهامة لشرف بالدنا
ولمجد الرياضة».
َ
تحظ أيّة مدينة
لألسف ،لغاية اليوم لم

�شريف وهبي ي�ضع النقاط فوق الحروف:
لهذه الأ�سباب كرتنا تحت�ضر
ما لم يقلْه رئيس نادي التضامن صور السابق شريف وهبي
أثناء انغماسه في الواقع الكروي اللبناني العتبارات خاصة ،ها
هو يقوله بالفم المآلن بعد أكثر من تسع سنوات على خروجه من
ساحات اللعبة الشعبية ،والكل يشهد على دوره المحوري حيث
تح ّرك في أكثر من ا ّتجاه ناصحا ً وداعما ً ومساعدا ً لالعبين قبل
اإلداريين ،ولخصومه قبل أصدقائه.
باألمس أطلق جملة من المواقف استرعت انتباه أهل اللعبة
الشعبية في لبنان ،ومنها نقتطف اآلتي:
ـ األندية هي علّة اللعبة الشعبية في لبنان ،فالقيّمون عليها
يم ّررون المواسم ويعملون على تقطيع الوقت في ظل غياب
رؤية واضحة للمستقبل القريب ،وغالبيّتها تعاني من خلل في
تركيبتها ،ال بل محكومة بأفكار طائفية وسياسية ومناطقية
وحتى عائلية ،وهذا ما يُبعد المستثمرون عن اإلمساك بد ّفتها،
فمتى صلحت األندية استقامت مسيرة اللعبة .وهنا على وزارة
الشباب والرياضة الدور الفاعل في مراقبتها والح ّد من تفريخها
بشكل عشوائي.
ـ أدع��و إلى تفعيل عمل لجنة دعم المنتخبات الوطنية ،وال
يظننّ أحد بأنّ اللجنة ستأخذ شيئا ً من طريقه.
ـ ضعف ال��دوري المحلّي من أبرز أسباب ضعف مستويات
منتخباتنا الوطنية وتراجعها على جدول الترتيب العالمي (ك ّنا
 90صرنا .)145
ـ االحتراف صعب تحقيقه في لبنان في المدى المنظور ،فما
زلنا هواة ،وهذا ما يح ّد من تط ّورنا.
ـ أنصح الالعب الدولي المعتزل رضا عنتر بأن يبادر إلى
تشكيل لوبي داعم لمسيرة النادي الذي انطلق منه فيما لو أراد
ر ّد الجميل لناديه ،وهكذا سينطلق التضامن في س ّكة السالمة
واإلنجازات.

عربية بتنظيم األلعاب األولمبية ،وبلغ مجموع
الميداليات العربية منذ انطالق المسابقة ،94
مو ّزعة كاآلتي 23 :ذهبية وّ 24
فضية و47
ب��رون��زي��ة ،ويتصدّر الترتيب العربي على
صعيد اإلنجازات األولمبية مصر تليها المغرب
فالجزائر فتونس فسورية .فيما ّ
نظمت لغاية
اليوم في  20مدينة أوروبية و 4آسيوية و6
أميركية ،ومرة واحدة في أوستراليا ()2000
على أن ُت ّ
نظم خالل الدورة الحالية في مدينة
ريو دي جانيرو في البرازيل.

فريق «�إ�سرائيلي»
في دورة َ
قطريّة
للكرة ال�شاطئية
ش��ارك منتخب الكيان الصهيوني في دورة كرة
الطائرة الشاطئية التي ّ
تنظمها دولة قطر الخليجية،
وتم ّثل الفريق «اإلسرئيلي» بالالعبين ش��ون فايغا
وأريئيل هيلمان.
وقد حصل الالعبان على تأشيرة دخول إلى قطر في
األيام األخيرة ،وبقيت مسألة مشاركتهما سريّة حتى
آخر لحظة .وتض ّم البعثة «اإلسرائيلية» التي ّ
حطت في
مطار حمد الدولي في الدوحة ،إلى جانب الالعبَين ،كلاّ ً
من رئيس اتحاد الكرة الطائرة «اإلسرائيلي» ،يانيف
نيومان ،والمدرب شاكيد حايمي.
ونقلت اإلذاعة العامة «اإلسرائيلية» عن مدير اتحاد
الكرة الطائرة ينيب نويمان ،قوله إنّ اشتراك المنتخب
«اإلسرائيلي» في ال���دورة ج��اء بعد موافقة اللجنة
األولمبية القطرية .والجدير ذكره أنّ إجراءات حراسة
مشدّدة تحيط بأعضاء البعثة «اإلسرئيلية» الذين
قوبلوا بترحيب شديد.
وكانت القناة السابعة في التلفزيون «اإلسرائيلي»
قد ذكرت أنّ منتخب «إسرائيل» قد نجح في رفع علم
«إسرئيل» أل ّول م��رة على أرض عربية .ه��ذا ،والقى
خبر رفع العلم «اإلسرائيلي» في دولة عربية استنكار
وسخرية مغ ّردي «تويتر» الذين لم يتوانوا عن التعبير
عن غضبهم واستهزائهم من الحدث ال��ذي اعتبروه
يمس بصفة مباشرة بعروبتهم وانتمائهم للقضية
ّ
الفلسطينية.

تختتم بطولة لبنان للركبي في
نسختها الـ 19بعد غد السبت على
ملعب المج ّمع الرياضي في الجامعة
اللبنانية ـ ال��ح��دث بلقاء سيجمع
ب��ي��ن ن��ادي��ي إي��م��ورت��ل��ز وج��ون��ي��ة.
ففي نصف النهائي ،تأهّ ل إيمورتلز
إل��ى النهائي في ض��وء غياب فريق
طرابلس ع��ن ال��م��ب��اراة التي كانت
م��ق�� ّررة بينهما السبت الماضي،
على الملعب عينه ،ما اضطر اتحاد
اللعبة إلى تخسير طرابلس واعتبار
إيمورتلز ف��ائ��زا ً بنتيجة .0 - 30
في المقابل ،كافح جونية للتخلص
من عقبة وولفز الركبي ليغ ،حيث
فاز عليه بعد التمديد بنتيجة – 52
( 46الشوط األول  28 – 12والوقت
األصلي  .)40 – 40قاد المباراة الحكم
روبن حشاش وعاونه وسام شامي
وفريد بعيني ،وراقبها جاد عسيلي.
وف��ي ب��ط��ول��ة ال��ج��ام��ع��ات ،تأهّ لت
اللبنانية األم��ي��رك��ي��ة إل���ى نصف
ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى ح��س��اب الجامعة
األميركية ( 12 – 16الشوط األول
.)0 – 4

وقاد المباراة الحكم جاد عسيلي
وعاونه وسام شامي وفريد بعيني،
وراقبها جهاد حموي .وسيلعب في
نصف النهائي اللبنانية األميركية
مع جامعة البلمند ،في طرابلس.
وأح���رز فريق الجامعة األميركية
ج��ون��ي��ور لقب بطولة الجامعات
للدرجة الثانية ،بفوزه في النهائي
على الجامعة اللبنانية األميركية

جونيور ( 12 – 18ال��ش��وط األول
 .)4 – 6وق��اد المباراة الحكم جاد
عسيلي وعاونه جهاد حموي وفريد
ب��ع��ي��ن��ي ،وراق��ب��ه��ا وس���ام ش��ام��ي.
وفي سجل بطولة لبنان 7 :ألقاب:
اللبنانية األم��ي��رك��ي��ة 3 .أل��ق��اب:
جونية .لقبان :األميركية ،البلمند،
ط��راب��ل��س .ل��ق��ب واح�����د :ال��ن��ادي
اللبناني ،إيمورتلز.

مق ّررات الهيئة الإدارية الجديدة
لنادي ال�شباب مار اليا�س
عقدت الهيئة اإلداري���ة الجديدة
لنادي الشباب مار الياس اجتماعها
ال�����دوري ،وأب����رز م��ا ج���اء فيها من
مق ّررات:
 - 1بالرغم من الصعوبات المالية
التي يُعاني منها النادي بعد فوزه
ببطولة لبنان بكرة اليد للعام ،2015
وبالرغم من عدم تل ّقيه أيّ مساعدة
من وزارة الشباب والرياضة ،فقد
المضي بالمشاركة
ق ّرر المجتمعون
ّ
في بطولة لبنان في كرة اليد للموسم
الحالي .2016
 - 2ق ّرر المجتمعون باإلجماع،
تعيين ال��دك��ت��ور ع��م��اد المشنوق
مستشارا ً للنادي.
 - 3كلّف الحضور رئيس النادي

راع
ج��اك تامر العمل على إي��ج��اد ٍ
للنادي لمؤازرته ودعمه في نشاطاته
للعام الحالي.

 - 4ت��� ّم االت���ف���اق ع��ل��ى تعيين
األستاذ جهاد صقر مسؤوال ً للعالقات
العامة.

هوب�س ّ
يوزع �شهادات
«الريا�ضة من �أجل التنمية»
يحتفل نادي هوبس الرياضي بتوزيع الشهادات على المشاركين في دورة
«الرياضة من أجل التنمية وأنشطة المهارات الفردية» التي ّ
نظمها بدعم من
منظمة األمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبتمويل من دولة الكويت ،الجمعة
 8نيسان المقبل ،الساعة  ،16:00في فندق «مونرو» في وسط العاصمة ،في
حضور شخصيّات وفعاليّات رياضية واجتماعية.

