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قرعة دوري �أبطال �أوروبا
بايرن � Xأتلتيكو وال�سيتي  Xريال مدريد

ال�ساحل النجمة يوا�صل المناف�سة
بهدف لقائده في مرمى ّ
ال�صفاء يواجه الأن�صار في بحمدون اليوم
ّ
ف��ي ُمسته ّل م��ب��اري��ات المرحلة
الثامنة عشرة من ال��دوري اللبناني
ل��ك��رة ال���ق���دم ،وف���ي أج����واء ه��ادئ��ة
عكستها طبيعة مدينة بحمدون،
وأم���ام م��د ّرج��ات ه���ادرة ب��أص��وات
جماهير ُتدرك بأنّ هتافاتها من أه ّم
دعائم انتصارات فريقها ،والالفت
باألمس أ ّنها حضرت إل��ى الملعب
لحجز أماكنها في ملعب ال يستوعبها
قبل ساعتين ون��ص��ف م��ن انطالق
ال��ل��ق��اء ،وم��ن رأس � ّي��ة لقائد الفريق
عباس عطوي (د  ،)32تح ّقق الفوز
النجماوي على الفريق العنيد شباب
ّ
مستحق بالرغم من
الساحل .ف��وز
تعادل ك ّفتي األداء والسيطرة وتبادل
الهجمات مع قلّة الفرص الجدّية عند
الطرفين ،إلاّ أنّ هذا الفوز أبقى على
آم��ال الفريق النبيذي ف��ي مسعاه
إلحراز لقب بطولة الدوري ،فالمسافة
بينه وبين المتصدّر الصفاء  5نقاط،
ومباريات المراحل األرب��ع المتبقيّة
ستشهد لقاءات حامية بين أصحاب
المراكز األربعة األوائل.
ب��داي � ًة وك��ع��ادت��ه ،هتف جمهور
النجمة للكابتن موسى حجيج بالرغم
من كونه مد ّربا ً لخصمهم في المباراة،
وبغياب عمر عويضة من الساحل
ومحمود سبليني من النجمة انطلقت

ّ
متعطشة لفوز فريقها
جماهير األنصار
المجريات سريعة ،وك ّل منهما يطمح
إل��ى مباغتة خصمه ب��ه��دف ،فبعد
محاولة ساحليّة لحسين الدر (د،)8
حيث م ّرت كرته بجانب القائم ،تألق

ال��در دف��اع�ا ً قاطعا ً عرضيّة خطرة
من أمام مهاجمي النجمة ،وسريعا ً
وعلى عكس المجريات نجح عباس
عطوي بتحويل الكرة التي رفعها

له الواعد حسم مهنا ( 18سنة) إلى
داخ��ل المرمى ،لتتواصل الهجمات
ال��م��ق��ط��وع��ة ف���ي وس���ط ال��م��ل��ع��ب،
الساحليون يحاولون عبر األطراف

والنجماويون يش ّنون هجماتهم
من العمق ،والنتيجة على حالها.
وفي الشوط الثاني ،تبادل الفريقان
التسديدات من بُعد من دون فائدة،
م��ع ل��ج��وء ال��م��درب��ي��ن تيتا فالريو
وموسى حجيج إلى ال��زجّ بعناصر
هجومية ،وم��ع ذل��ك بقيت النتيجة
على حالها .لحين إط�لاق صافرة
النهاية من الحكم حسين أبو يحيى.
هذا ،و ُتستأنف مباريات المرحلة
الثامنة عشرة من بطولة ال��دوري
اللبناني لكرة القدم اليوم بمباراتين،
األولى ستجمع بين الصفاء المتصدّر
بـ  43نقطة واألنصار صاحب المركز
الرابع على ملعب بلدية بحمدون،
فيما سيح ّل الشباب الغازية المهدّد
بالسقوط إلى الدرجة الثانية ضيفا ً
على الراسينغ المرتاح ف��ي وسط
الترتيب على ملعب ب��رج حمود.
و ُت��خ��ت��ت��م م��ب��اري��ات ال��م��رح��ل��ة غ��دا ً
األح��د بثالث مباريات وف��ق اآلت��ي:
ـ العهد  Xالنبي شيت (ص��ي��دا).
ـ «الحكمة»  Xطرابلس (برج حمود).
ـ «ال��س�لام» زغ��رت��ا  Xاالجتماعي
(المرداشية ـ زغرتا).
على أن تنطلق جميع المباريات
في تمام الساعة الثالثة والنصف
عصراً.

ال�صاالت اليوم
الميادين وبنك بيروت في ختام بطولة ّ
الصاالت ألندية الدرجة األول��ى ،وفي
في اختتام موسم كرة ّ
نهائي بطولة اللعبة اآلخ��ذة في التأ ّلق من موسم إلى موسم،
يلتقي عند الساعة الرابعة من عصر اليوم على ملعب نادي الس ّد
ـ طريق المطار فريقا الميادين وبنك بيروت ،وذلك بعد تعادلهما
في الفوز بنتيجة ( 2ـ  )2لتأتي المباراة الخامسة بينهما ثابتة
وحاسمة.
وف��ي ض��وء ما قدّمه الفريقان في سابق المباريات ،تبدو
المستويات متقاربة واإلث���ارة حاضرة بق ّوة ،على الرغم من
تغليب ك ّفة البنك بالمقاييس المنطقيّة لما يمتلكه على مقاعد
احتياطيه من العبين جاهزين لس ّد الثغرات فيما لو وقعت ،دون
إغفال فعالية الروح القتالية العالية التي ُتميّز عناصر فريق
ّ
المحطة التلفزيونية ،والمعروف أنّ مدربّهم المونتينغري فاسكو
فويوفيتش يتعامل مع المعطيات على قاعدة (الواقع كما هو)،

باإلضافة إلى االستفادة من عاملي األرض والجمهور ،من ناحيته
سيستفيد فريق البنك من جهود العبيه العائدين من التوقيف
علي الحمصي وأحمد خير الدين ،وبُغية االستفادة القصوى من
جهود أجنبيّه ،اإليرانيَّين مهدي جافيد وإبراهيم حجاتي ،لجأ
مدرب البنك الصربي ديان ديودوفيتش في مباراته الرابعة إلى
إشراكهما بشكل مستقطع ومريح (في  15دقيقة فقط).
وفي الموازين الواقعية ،ال ب ّد من اإلش��ارة إلى أنّ المباراة
ال تخضع أل ّي��ة معايير باعتبار أنّ الفوز قريب من الفريقين
مع أرجحيّة منطقيّة لحامل اللقب بنك بيروت ،إلاّ أنّ العوامل
المساهمة في فوز أحد الفريقين هي:
ـ الجهوزيّة البدنيّة ،فاللياقة العالية وقدرة التح ّمل مطلوبة
جدا ً في لقاء نهائي قابل للتمديد.
ـ التركيز طوال دقائق المباراة ،من دون أيّ تساهل أو انشغال

تراخ قد تنقلب األمور
بمسائل خارج الملعب ،ففي لحظة
ضياع أو ٍ
ٍ
رأسا ً على عقب.
ّ
التحكيمي المحلي الذي
ـ التحكيم ،وهنا ال ب ّد من اإلشادة باألداء
ّ
شهدته المباريات األربع السابقة ،فعلى طاقم التحكيم أن يواصل
في حياديّته وتركيزه إلخراج المباراة بنتيجة عادلة ،يتقبّلها
الخاسر قبل الرابح.
ّ
الصف االحتياطي
ـ البديل المناسب في مقاعد االحتياط ،فغنى
بالعبين مماثلين بأدائهم لزمالئهم المشاركين في المباراة،
والتركيز مطلوب أيضا ً من االحتياطيين.
ـ الروح القتالية ،فالتو ّثب إلى تحقيق الفوز يُعتبر بمثابة نصف
الطريق إلى تحقيقه ،وهذا يلزمه بذل الجهود المضاعفة.
ّ
يتدخل .على أمل متابعة نهائي
ـ الحظ ،وهنا ال يستطيع أحد أن
من العيار المثير ،ومبروك سلفا ً للفائز.

بطولة كرة اليد (المرحلة )4
الأخوة �شاهين يغلبون المب ّرة
واصل فريق الشباب مار الياس ،حامل اللقب ،عروضه القويّة وح ّقق فوزه
الرابع على التوالي وهذه الم ّرة على حساب المب ّرة وبنتيجة ( 29 – 43الشوط
األول  )12 – 20في قاعة حاتم عاشور ـ نادي الصداقة ،في المرحلة الرابعة من
بطولة لبنان لكرة اليد للدرجة األولى.
شهدت ال ُمجريات سيطرة كاملة لحاملي اللقب ،إذ فرضوا إيقاعهم الخاص
وأداروا اللعب كما يحلو لهم ،حيث اعتمد مد ّربهم توفيق شاهين على تشكيلته
القويّة بقيادة نجليه أحمد وحسين ث ّم ثالثهم اليافع كريم في بعض الفترات ،أ ّما
المب ّرة فحاول اعتماد أسلوب الدفاع المتقدّم ث ّم ارت ّد لدفاع المنطقة مع االعتماد
على المرتدّات عبر العب الدائرة مصطفى سنان والجناح اليافع محمد عصفور،
إلاّ أ ّنه فشل في إيقاف الخصم الذي كان أقوى منه في جميع الصفوف.
مسجل للفائز أحمد شاهين بـ  11هدفاً ،وأضاف شقيقه حسين شاهين
أفضل
ّ
 ،10وماهر همدر  ،7وكريم شاهين  ،4وللخاسر كل من مصطفى سنان والشاب
محمد عصفور تسعة أهداف وأضاف هالل بري خمسة أهداف.
قاد المباراة الحكمان الدولي محمد حيدر والقاري قاسم مقشر ،ويامن دمج
مسجالً ،وطالل حمود ميقاتياً ،وراقبها حلمي شعيب.
ّ

أُقيمت أمس قرعة دوري أبطال أوروب��ا للدور نصف
النهائي لموسم  ،2016-2015وذل��ك باعتماد نفس
القواعد من دون أي تغيير ع ّما جرت عليه العادة في
السنوات األخيرة.
وتر ّقبت الجماهير نتائج القرعة لما فيها من إثارة
كبيرة ،حيث بايرن ميونخ المتأهل بطريقة درامية على
حساب بنفيكا البرتغالي ،وريال مدريد الباحث عن إنقاذ
موسمه بعد استعادة توازنه أمام فولفسبورغ األلماني،
إضاف ًة إلى نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي على حساب
باريس سان جيرمان الفرنسي ،وعميد الدفاع األوروبي
أتلتيكو مدريد الذي أقصى حامل اللقب برشلونة.
وتسمح قرعة دوري أبطال أوروبا بوقوع أبناء البلد
الواحد ،كما أنّ عدم وجود أندية روسيّة أو أوكرانيّة جعل
القرعة ح ّرة بشكل مطلق ،حيث أنّ القواعد تمنع لعبهما

ض ّد بعض بسبب الظروف السياسيّة.
وأسفرت نتائج القرعة عن مباراتين ناريّتين جاءت
كما اشتهاه الرياليون ،حيث سيلتقي مانشستر سيتي
مع ري��ال مديد (ملعب االتحاد ـ  26نيسان الجاري)،
وعلى الخط اآلخ��ر سيستضيف أتلتيكو مدريد فريق
بايرن ميونخ األلماني في مدريد (27كالديرون ـ نيسان
الجاري).
وعلى هامش قرعة دوري األبطال للدور نصف النهائي،
ال ب ّد من لفت النظر إلى أنّ
أتلتيكو مدريد كان قد التقى بايرن ميونخ م ّرتين في
هذا الدور ،فخسر وتعادل معه.
فيما سبق لريال مدريد ولعب ض ّد مانشستر سيتي
م ّرتين أيضاً ،ففاز اإلسبان في واحدة وتعادل الفريقان
في الثانية.

 ...وفي قرعة ن�صف نهائي الدوري الأوروبي

�إ�شبيلية �سيواجه �شاختيار وليفربول فيا ريال
أسفرت قرعة الدور نصف النهائي
من بطولة ال���دوري األوروب���ي لكرة
القدم عن منافسات شرسة ،حيث
اص��ط��دم إشبيليه اإلسباني حامل
اللقب مع شاختار األوكراني ،بينما
سيواجه ليفربول اإلنكليزي فريق
فياريال اإلسباني ،وكانت قد أُقيمت
ال��ق��رع��ة خ�لال الحفل ال���ذي أقامه
االتحاد األوروب��ي للّعبة في مدينة
نيون السويسرية أمس .
وك��ان ق��د ت��أهّ ��ل لهذا ال���دور فرق
إشبيلية ح��ام��ل اللقب وف��ي��اري��ال
م���ن إس���ب���ان���ي���ا ،ب���اإلض���اف���ة إل��ى
ل��ي��ف��رب��ول اإلن��ك��ل��ي��زي وش��اخ��ت��ار
دونيتسك األوكراني .
وشهدت قرعة دور نصف نهائي
ال��دوري األوروب��ي نظام المواجهات
المباشرة بين جميع ال��ف��رق ،حتى

الفرق المنتمية لنفس الدولة ،وت ّم
أيضا ً سحب قرعة المباراة النهائية،
وذلك ألغراض تنظيميّة منها تحديد
زيّ كل فريق ،وجاءت القرعة ليكون
الفائز من فياريال وليفربول كصاحب
األرض في المباراة النهائية التي

س ُتقام في مدينة بازل السويسرية
يوم  18أي��ار المقبل .على أن ُتقام
مباراتي الذهاب للدور نصف النهائي
لبطولة ال��دوري األوروب���ي ي��وم 28
نيسان ال��ج��اري ،و ُت��ق��ام مباراتي
العودة يوم  5أيار المقبل .

مقتل ابنة عم مودريت�ش بجريمة غام�ضة
المد ّرب شاهين وأوالده أحمد وحسين وكريم

بولدز جديد الحكمة للدور الإق�صائي

بطولة لبنان للبلياردو الفرن�سي
برعاية �سمعان
خرج الالعب المميّز فادي أبو صالح من دور الـ 16لبطولة لبنان للبلياردو
الفرنسي  -كارومبول (ثالثة أضالع) في الفئة «أ» ،والتي ُتقام في قاعة نادي
دينامو ،برعاية رئيس بلديّة فرن الشباك ريمون سمعان ،و ُتقام مجريات
البطولة تحت إشراف االتحاد اللبناني للعبة.
وجاءت نتائج دور الـ 16كاآلتي:
فاز طوني دواليبي بصعوبة على فادي أبو صالح  ،37-40ومنير القاضي
على سمير شاكر  ،25-40وجورج لطيف على أسعد العازار  ،24-40وجهاد
قلفاط على برنار مسعود باالنسحاب.
وفي الفئة «ب» ،فاز بسام زحالن على خالد سلمان  ،16-30وماهر مجذوب
على عالء شهيّب  ،21-30وإيلي عكاوي على كميل الديك  ،29-30وبسام
شهيّب على عبدالله شمصي .26-30
على أن ينطلق الدور ربع النهائي يوم االثنين المقبل.

أمالً بتحقيق النتائج التي ُتهدّئ من صيحات االستهجان
المشتعلة في الشارع الحكماوي ،وبهدف تقديم صورة
أفضل في المرحلة الثانية من بطولة لبنان لكرة السلّة،
استقدم نادي الحكمة ّ
مؤخرا ً الالعب األميركي ديماريوس
بولدز ( 193س��م) ليكون األجنبي الجديد في الفريق
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المركز العالي واللواء ال�سابع
في نهائي بطولة الجي�ش
ويخوض مرحلة اإلقصائيات أمام التضامن.
وسبق لديماريوس أن احترف الموسم الماضي مع
نادي الريّان القطري ،وقد اختير أفضل العب في البطولة
وحصل مع فريقه على لقبي الدوري والكأس .كما سبق له
أن احترف في اليونان وتركيا وبريطانيا.

فوز المب ّرة على معركة
في بطولة الدرجة الثانية
مع ضمان عودة فريقي التضامن صور واإلخ��اء األهلي عاليه إلى مواقعهما السابقة في دوري
األضواء ،أصبحت نتائج بطولة الدرجة الثانية بمثابة تحصيل حاصل لبقية الفرق المرتاحة والبعيدة
عن حافة السقوط إلى الثالثة ،وفي افتتاح المرحلة األخيرة من البطولة نجح فريق المب ّرة بإلحاق
سجل للفائز جوزف كالتشي (د  9من ضربة
خسارة قاسية بنادي األمل معركة وبنتيجة ( 4ـ ،)1
ّ
سجل لألمل معركة أحمد طراد في الدقيقة
جزاء) ،وبكر غليوم ( )26وحسين الخنسا ( 51و ،)79فيما ّ
( )70من ضربة جزاء ،قاد المباراة الحكم حسن سلمان.

ت��أهّ ��ل فريقا المركز
ال���ع���ال���ي ل��ل��ري��اض��ة
ال��ع��س��ك��ري��ة وال���ل���واء
السابع إل��ى المباراة
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة
الجيش في كرة القدم،
وال���ت���ي س�� ُت��ق��ام ي��وم
ال��ث�لاث��اء المقبل على
ملعب بيروت البلدي،
ب��ح��ض��ور م��م��ث��ل ق��ائ��د
الجيش.
وك��ان فريق المركز
ال��ع��ال��ي ق��د تغلّب في
ال����دور ن��ص��ف النهائي
سجله أحمد عباس في الشوط األول ،على
على فريق اللواء الثامن بهدف وحيد ّ
ملعب نادي األنصار.
قاد المباراة مصطفى سعيفان وعلي الحاج ومحمد رمضان ،وراقبها المقدّم
عالم بو ضاهر.
أ ّما فريق اللواء السابع ،ففاز على فريق مغاوير البحر بنتيجة ( 3ـ صفر)،
سجلها محمد قبيسي ( ،)2ومحمد مصطفى.
ّ
قاد المباراة باسم شحود وشفيق مير وعلي حريري ،وراقبها المقدّم أحمد
عبد الله .والجدير ذكره أنّ الجيش اللبناني يُشارك في أكثر من  15لعبة مع
االتحادات الرياضيّة.

تل ّقى الكرواتي لوكا مودريتش
الع��ب ري��ال م��دري��د اإلسباني خبرا ً
قاسياً ،بعدما ت ّم اكتشاف ج ّثة ابنة
عمه مقتولة في السلفادور .وذكرت
ص��ح��ي��ف��ة «س���ب���ورت» اإلس��ب��ان��ي��ة
أم���س ال��ج��م��ع��ة ،أنّ س��وزان��ا ابنة
ع��م م��ودري��ت��ش ك��ان��ت ق��د تع ّرضت
لالختطاف في السلفادور ،والحقا ً

ت ّم قتلها في جريمة غامضة ،حيث
ما زالت الشرطة تح ّقق في الحادث
البشع .وت ّم العثور على ج ّثة سوزانا
في صندوق سيارتها مقتولة ،في
حين سبق وأعلنت عائلتها بأ ّنها
ُفقدت يوم االثنين .وتعيش سوزانا
برفقة ولديها ف��ي السلفادور منذ
أكثر من  6أع��وام ،وتحاول الشرطة

التحقيق مع كل معارفها في محاولة
للوصول إلى سبب الجريمة.
وي��أم��ل زم��ل�اء م��ودرف��ي��ت��ش في
الفريق الملكي أن ال تؤ ّثر الحادثة
على نفسيّته وأعصابه خالل المرحلة
المقبلة ،وخصوصا ً مع بدء مبارياتهم
نهائي دوري األبطال أمام
في نصف
ّ
مانشيستر سيتي.

غوارديوال� :أتلتيكو فريق �صعب
ويكفي �أ ّنه �أخرج بر�شلونة
اعترف بيب غوارديوال ،المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ
األلماني ،بقوة وصالبة منافسه أتليتكو مدريد اإلسباني،
الذي سيواجهه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال غوارديوال خالل المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة
شالكه« :أفضل فريق في العالم في آخ��ر  10سنوات هو
برشلونة ،وأتلتيكو استطاع إخراجه من ربع النهائي م ّرتين
في األعوام الثالثة األخيرة» ،ث ّم أضاف« :هذا يثبت مدى قوة
هذا الفريق ،أتم ّنى أن يبتعد شبح اإلصابات ع ّنا أل ّننا بحاجة
لكل العب ،هم يطبّقون أفكار سيميوني بدقة».
�ي أن أتحدّث كثيرا ً مع الالعبين قبل هذه
وأردف« :ع��ل� ّ
المباراة ،سنواجه فريقا ً صعبا ً يقاتل بشراسة ،لذا علينا
أن نقدّم  180دقيقة من دون أيّ خطأ» وعند سؤاله عن
دييغو سيميوني مد ّرب أتليتكو ،أجاب« :أنا ال أعرفه جيداً،
لقد تحدّثت معه مرة أو مرتين ،هو أحد أفضل المد ّربين في
العالم» .مضيفا ً في وصفه« :لقد صنع فريق قوي يلعب بروح
عالية ،وعلى الرغم من رحيل نجوم عدّة من فريقه مثل كوستا

وفالكاو ،استطاع الحفاظ على التوازن».
ليكمل« :الكل يتحدّث عن ريال مدريد وبرشلونة ،اآلن عليهم
أن يتحدّثوا عن أتلتيكو ،هذا تح ٍّد جديد لنا ،واجهنا يوفنتوس
القوي دفاع ّياً ،وبنفيكا أيضاً ،اآلن سنلعب ض ّد فريق دفاعي
وعنيد ،هم على نفس مستوى ريال مدريد وبرشلونة».
وعن إقامة مباراة اإلي��اب في ميونيخ ،أوضح« :هذا أمر
جيد لكن غير حاسم» .وتط ّرق غوارديوال للحديث عن مباراة
شالكه ،قائالً« :ما زلنا بحاجة للفوز مرتين والتعادل كي
نضمن البوندسليغا ،لكن إذا فزنا غدا ً أظ ّننا سنضمن اللقب
بنسبة كبيرة» .وتابع« :لكن كل شيء قد يحدث ،لقد رأينا
كيف تغيّرت األم��ور بشكل دراماتيكي في إسبانيا ،لهذا لم
يُحس ْم شيء بعد».
واختتم غ��واردي��وال تصريحاته بالحديث عن مواجهة
أشجع دورتموند ،أه ّنئ
ليفربول ودورتموند ،كاشفاً« :كنت
ّ
كلوب وتوخيل ،لقد قدّما مباراة تاريخية ،هذا درس لنا ،عليك
أن تر ّكز حتى آخر ثانية كي تفوز».

