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البايرن يبحث عن لقبه ال�سابع
واتلتيكو عن الأول

العهد فاز في ال�شوط الأ ّول وا�ستعر�ض في الثاني
ّ
وت�صدر بفوزه ( 3ـ  )0على التركماني
ت�أهل

كرة شعيتو تعانق الشباك التركمانية

ابراهيم وزنه
واص����ل ف��ري��ق ال��ع��ه��د ت��ق��دي��م ع��روض��ه
التصاعدية الجيّدة على الجبهتين المحلية
واآلسيوية ،فالعرض الرنان الذي قدّمه العبو
«األص��ف��ر» ي��وم الجمعة الماضي بمواجهة
ال��ن��ج��م��ة ع��ل��ى ملعب ب���رج ح��م��ود وانتهى
لمصلحتهم بنتيجة ( 3ـ  ،)1استكملوه
باألمس على ملعب صيدا البلدي امام ضيفهم
فريق التن اسير التركماني ضمن مباريات
المرحلة الخامسة ما قبل األخيرة من تصفيات
المجموعة األول���ى لمسابقة ك��أس االتحاد
اآلسيوي ،إذ ألحقوا بضيفهم خسارة ثقيلة
في شوط واحد ( 3ـ  ، )0وفي شوط المباراة
الثاني استعرضوا وتناقلوا الكرات في كل
االتجاهات ،في ضوء اطمئنانهم للمجريات
وإدراكهم لمقدرات خصومهم .وبهذا الفوز الذي
أدخل الفرحة الى جماهير اللعبة الشعبية في
لبنان وخصوصا ً جمهور العهد ال��ذي واكب
مشجع)
بفعالية (أكثر من ألف وخمسماية
ّ
من المدرجات ،تأهل العهد الى دور الـ  16ال
بل فرض نفسه متصدّرا ً لمجموعته ،ولذلك
سيعمد المدرب االلماني جاسبرت الى إراحة
عدد من أساسييه في المباراة األخيرة ضمن
المسابقة عند لقائه فريق الوحدات األردني
في العاشر من أيار المقبل في ع ّمان.

شريط المباراة

بقلب واحد ومن خالل كتلة متراصة تتحرك
ال��ى األم��ام عند بناء الهجمة وتتراجع الى

فرحة عهداوية بهدف نور منصور
الخلف لوقف هجمات التركمان متخرجي
المدرسة األوروب��ي��ة الشرقية في كرة القدم
المعتمدة على االنضباط والقوة البدنية ،بدا
المشهد منذ دقائق المباراة األولى ،مع إمعان
من قبل قائد الفريق عباس عطوي على التمرير
في العمق والتسديد من بعيد آمالً دك مرمى
التن اسير باكراً .أول��ى التسديدات الخطرة
سددها عطوي لتصطدم بزميله محمدو درامي
(د ،)9اتبعها المتقدّم عباس كنعان برأسية
( .)13وفي ظل هيمنة عهداوية كاملة على
المجريات ،ارتد الضيوف الى الخلف ،فسدد
عطوي «طائشتين» (د 22و )25قبل أن ينجح
بهز الشباك التركمانية من خ�لال تسديدة

ص��اروخ��ي��ة م��ن خ��ارج المربع انفجرت في
سقف المرمى ( ،)28والفضل في ذلك للممرر
الذكي حسن شعيتو .ووسط انهيار معنويات
الضيوف مع محاوالتهم الخجولة (د)31
ع��اد اصحاب األرض ال��ى ط��رق ب��اب المرمى
المهزوز بفعل ارت��دادات الهدف األول ،فح ّول
حسن شعيتو عرضية حسين زين المتط ّور
من مباراة الى أخرى ،داخل المرمى (د،)35
ليختم نور منصور مسلسل التسجيل بهدف
ثالث مح ّوال ً َر ْفعَ َة المايسترو «أونيكا» داخل
المرمى في المقص األيمن إثر ارتقائه من بين
المدافعين وزميله درام��ي ،لينتهي الشوط
عهداويا ً بامتياز.

 ...وطرابل�س ودّع الم�سابقة
على يد نفط الو�سط العراقي

وف��ي ال��ش��وط ال��ث��ان��ي ،أب��ق��ى جاسبرت
ع��ل��ى تشكيلته ح��ت��ى ال��دق��ي��ق��ة  62حيث
يسجل
أش��رك ط��ارق العلي ال��ذي ك��اد ان
ّ
لحظة دخوله ،فم ّرت كرته الرأسية بجانب
القائم (د ،)63وفي ضوء قناعة الخصوم
بأن الطريق مقفلة الى مرمى العهد ،دون
إغفال دور وجهوزية الحارس محمد حمود
بالتعامل مع كل الكرات التي وصلته بخبرة
وحرفنة (د 54و 58و ،)64وم��ع إمعان
العهداويين باالستعراض واالرج���اع الى
الخلف استشاط غيظ الضيوف فراحوا
يلعبون الكرات الطويلة دون فائدة ،ليطلق
الحكم السيريالنكي غاميني صافرة نهاية
المباراة ،وسط فرحة عهداوية عارمة على
أرض الملعب وفي المدرجات.

لقطات من المباراة

انعكست سلسلة النتائج والعروض المتواضعة التي قدّمها فريق طرابلس رفيق
العهد في مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي على مسيرته في أولى مشاركاته ضمن مسابقة
خارجية.
أجريت المباراة على ملعب رشيد كرامي في مدينة طرابلس ليسقط مع صافرة نهايتها
حامل كأس لبنان أمام ضيفه نفط الوسط العراقي بنتيجة .3-1
سجل للضيوف حمزة علي العب طرابلس خطأ في مرمى فريقه وأمجد وليد ومصطفى
كريم وللخاسر عبد العزيز يوسف .وبهذه النتيجة خرج طرابلس من المسابقة بعد احتالله
المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد  4نقاط فقط .

ـ هتف جمهور العهد مراراً« :أهم أهم أهم
أبطال الدوري أهم»
ـ رفع الحكم البطاقات الصفراء بكل حزم
وق���وة ،ف��ي ظ��ل ت��س��اؤل ال��ب��ع��ض ،م��ن أين
اكتسب هذه الجرأة وهو سيريالنكي؟
ـ قام العبو العهد برفع القميص التي طبع
عليها (العهد  3ـ النجمة  ،)1وكان قد رفعها
قبل يومين العبو برشلونة وف��ي مقدّمهم
ميسي وسواريز.
ـ سبق للعهد أن تأهل إلى دور الـ 16في
المسابقة .أم��ا أفضل إنجازاته فيها فهي
تأهله إل��ى ال���دور رب��ع النهائي ف��ي العام
.2005

هومنتمن ا�ستعاد توازنه
وفاز على هوب�س
لم يواجه فريق هومنتمن أي مشكلة في تخطي
عقبة نادي هوبس الفائز عليه بمباراتين من أصل
خمسة مقررة ضمن الدور االقصائي لبطولة لبنان
في كرة السلة ،إذ استضافه على ملعبه في مزهر
وفاز عليه بنتيجة  58 - 91ليقلّص الفارق في
السلسلة الى .1-2
وشهدت المباراة مشاركة العب نادي هومنتمن
فسجل  12نقطة مع ٤
الجديد كيفين غيلواي
ّ
سجل أجنبي هوبس الجديد
متابعات في حين ّ

دواين دافيس  25نقطة.
تقدّم هومنتمن في الربع اال ّول بنتيجة -25
 16في حين انتهى شوط المباراة اال ّول بنتيجة
 31-50ألصحاب االرض ،قبل أن ينتهي الربع
الثالث  71-46والمباراة بنتيجة .91 - 58
سجل
سجل للفائز أحمد ابراهيم  21نقطة كما ّ
ّ
نديم سعيد  18نقطة ،فيما ح ّقق نورفيل بيل
فسجل  11نقطة مع  15متابعة
ثنائية مزدوجة
ّ
وسجل دواين جاكسون  20نقطة.
ّ

ما بين الفريق األلماني بايرن ميونيخ صاحب األلقاب
واألمجاد ونادي اتلتيكو االسباني حكايات كثيرة ولقاءات
مثيرة ،فقد سبق لبايرن ميونيخ أن ّ
حطم أحالم أتلتيكو
مدريد في الفوز بكأس أوروبا في العام  ،1974واليوم
عندما سيح ّل ضيفا ً عليه في مدريد (العاشرة اال ربعا ً
بتوقيت بيروت) سيحاول إنهاء أحالمه في التأهل إلى
نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية خالل سنوات.
ففي النهائي األوروبي قبل  42عاما سجل المدافع هانز
جورج شفارتسنبك هدف التعادل في الدقيقة األخيرة
للفريق االسباني ،قبل أن يفوز بايرن بنتيجة  4ـ صفر
في لقاء اإلعادة.
وأسفر ذلك عن مصير مختلف ،فبايرن سبق أن حصد
اللقب  3مرات متتالية وفي جعبته خمسة ألقاب لدوري
ابطال أوروب��ا وسيسعى اآلن إلى لقبه السادس تحت
قيادة المدرب اإلسباني بيب غوارديوال الذي سيتولى
قيادة مانشستر سيتي الموسم المقبل.
أما اتلتيكو فال تزال ذكرى هدف شفارتسنبك تطارده
الذي أطلق عليه لقب «الهدف الملعون» .وأعاد التاريخ
نفسه بعد  40عاما عندما تقدم أتلتيكو  1ـ صفر على ريال
مدريد في نهائي البطولة قبل أن يدرك سيرجيو راموس
التعادل بضربة رأس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل
الضائع ،قبل أن يحسم ريال مدريد المباراة لمصلحته
في الوقت اإلضافي .1-4
وبعد  4عقود من حرمان اتليتيكو من المجد األوروبي،
ال يزال النادي يطارد لقبه األول في البطولة التي يتقدم
فيها بجرأة هذا العام بعد إطاحة برشلونة حامل اللقب
من دور الثمانية.
وتغلب أتلتيكو  1ـ صفر على ملقه يوم السبت الماضي
بهدف من انخيل كوريا في الشوط الثاني ليحافظ على
المركز الثاني في الدوري اإلسباني بعدد نقاط برشلونة
نفسه الذي يتصدر بفضل المواجهة المباشرة بينهما.
والجدير ذك��ره ،أن اتلتيكو هو ثالث فريق اسباني
يواجهه بايرن ميونيخ في ال��دور قبل النهائي لدوري
األبطال في  3سنوات بعد أن ودّع البطولة أم��ام ريال

مدريد في  2014وبرشلونة في الموسم الماضي.
وسيغيب المدافع دييغو غودين عن تلتيكو بسبب
إصابة في عضالت الفخذ الخلفية ،بينما سيفتقد بايرن
جهود روبن وجيروم بواتنغ.

أوغستو فيرنانديز يتوعّ د بايرن ميونيخ

ق��ال أوغوستو فيرنانديز الع��ب أتلتيكو إنه يرغب
في االنتقام من بايرن ميونيخ ورد االعتبار عن هزيمة
.1974
الالعب األرجنتيني قال في تصريحاته لوسائل اإلعالم:
«سأكذب إن قلت إننا ال نريد االنتقام من بايرن ميونيخ.
وأعرف جيدًا ما يريده الجمهور م ّنا ،ونحن نعمل بجدية
كبيرة لتحقيق أهدافنا وأهداف الجمهور».
فيرنانديز اعترف أن بايرن ميونيخ مرشح لعبور
النهائي قائلاً « :بايرن ميونيخ مرشح لبلوغ نهائي دوري
أبطال أوروبا ،لكنني أتمنى أن يكون العمل الذي نقوم به
كافيا لبلوغ النهائي مرة أخرى».

نجوم لي�ستر �سيتي في عيون الفرق الكبيرة
�شمايكل ومحرز وفاردي وكانتي تحت المجهر
اقترب ليستر سيتي خطوة كبيرة
من التتويج بلقب الدوري اإلنكليزي
الممتاز بعد تعادل توتنهام وويست
بروميتش ف��ي ختام المرحلة 35
ليتسع الفارق بينه وبين مطارده
توتنهام إل��ى سبع نقط على بعد
ثالث جوالت من النهاية.
وه���ك���ذا ض��م��ن ل��ي��س��ت��ر سيتي
مشاركته ف��ي دوري المجموعات
للموسم المقبل في بطولة دوري
أب��ط��ال أوروب����ا ،وه��و م��ا سيدفعه
للبحث عن تعزيز صفوفه الصيف
المقبل ليكون ق��ادرا ً على المنافسة
م��ع عمالقة أوروب����ا ،لكن المشكل
األكبر ال��ذي سيواجهه هو الحفاظ
على نجومه الحاليين.
وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ب���دأت الفرق
ال��ك��ب��رى ،اإلنكليزية واألوروب��ي��ة،
تتربص بنجوم الفريق المتألقين
ه���ذا ال��م��وس��م وإغ���رائ���ه���م ب��أج��ور
خيالية ،علما ً بأن اللعب مع فرق لها
وهجها وتاريخها سيهدد بقاء نجوم
«الليستر» في فريقهم لكون أغلبهم ال
يرتبط بشرط جزائي كبير في عقده.
ويتصدر أربعة العبين من صفوف
ليستر سيتي اه��ت��م��ام��ات ال��ف��رق

الكبرى ،حيث بات األربعة هم أهم
غنائم سوق االنتقاالت المقبلة .وهم:

وباريس سان جرمان ومانشستر
يونايتد.

الحارس الدنماركي
كاسبر شمايكل

اإلنكليزي جيمي فاردي

نجل أسطورة مانشستر يونايتد
السابق (بيتر شمايكل) ،فهو تألق هذا
الموسم بشكل الف��ت ،وك��ان أحد أهم
أسباب تألق دفاع الفريق ،ويهتم فريق
برشلونة بخدماته لتعويض الرحيل
المحتمل لأللماني تير شتيغن ،كما
ترغب أندية إنكليزية في ضمه.

الفرنسي نغولو كانتي

ال��ن��ج��م ال��ف��رن��س��ي ال��ش��اب وأح��د
اكتشافات هذا الموسم يغري أندية
عدة كبرى أبرزها ريال مدريد اإلسباني
وب��اري��س س��ان ج��ي��رم��ان الفرنسي
ويوفنتوس اإليطالي.

الجزائري رياض محرز

أفضل العب في الدوري اإلنكليزي
الممتاز هذا الموسم وأحد الالعبين
المطلوبين من طرف جميع األندية
ال��ك��ب��رى ك��ب��رش��ل��ون��ة وأرس���ن���ال

ال��ه��دّاف وال�لاع��ب المغمور ال��ذي
أصبح نجما ً كبيرا ً في سماء الكرة
اإلنكليزية ،ض ّمه هدف لجميع الفرق
الكبرى في إنكلترا ،كتشيلسي وأرسنال
ومانشستر يونايتد وليفربول.
وفي الحديث عن فاردي ،فقد ذكرت
هيئة اإلذاع���ة أن��ه عوقب باإليقاف
لمباراة أخ��رى بسبب سوء تصرفه،
وسيغيب ع��ن م��واج��ه��ة مانشستر
يونايتد يوم األحد المقبل.
وكان فاردي (في جعبته  22هدفاً)
قد احتج على الحكم جون موس بعد
حصوله على اإلن���ذار الثاني إلدع��اء
ال��س��ق��وط داخ���ل منطقة ال��ج��زاء في
المباراة أمام وست هام يونايتد والتي
انتهت بنتيجة ( 2ـ  )2بتاريخ 17
نيسان الماضي.
وبعد غيابه عن لقاء سوانزي سيتي
األحد ( 24نيسان) لن يشارك فاردي
أيضا في مباراة يوم األحد المقبل أمام
مانشستر يونايتد حيث سيمنح الفوز
فريقه لقبه األول في الدوري.

انت�صارات لهوب�س والريا�ضي والتعا�ضد في دورة عبد الكريم الخام�سة بكرة ال�سلة �شعار جديد لأولمبياد طوكيو 2020
ف��ي المرحلة االول���ى م��ن دورة آن م��اري
عبد الكريم السنوية الخامسة بكرة السلة
لالناث ،التي ينظمها نادي هوبس الرياضي
على مالعب مجمع ميشال المر الرياضي في
البوشرية برعاية مؤسسة ط�لال المقدسي
االنمائية واالجتماعية ،وبمشاركة اكثر من
 300الع��ب��ة م��ن ن���وادي ال��ري��اض��ي ب��ي��روت،
بيبلوس ال��ري��اض��ي ،اي��ن��رج��ي ،ان��ت��ران��ي��ك،
التعاضد ،الشياح ،سباكت ،العائلة المقدسة
الفرنسية ،هوبس بيروت وهوبس المتن،
سجلت النتائج التالية:
 مواليد  1998ـ  :1999فاز هوبس بيروتعلى الرياضي بيروت  41ـ  36وكانت أفضل
مسجلة في المباراة عليا نجار من الرياضي
برصيد  16نقطة و 10متابعات «ريباوند»،
وديما شاهين من هوبس بـ 4تمريرات حاسمة
وزميلتها ضيا شاهين بـ 4سرقات للكرة.
 مواليد  2000ـ  :2001فاز الرياضي بيروتعلى بيبلوس الرياضي  33ـ  ،22وكانت افضل
مسجلة للفائز ياشا زينون  18نقطة وتمريرتين
حاسمتين وزينا مراد  4سرقات للكرة ،وللخاسر
كالرا صليبا  10متابعات «ريباوند».
وهوبس بيروت على الرياضي بيروت 43

ـ  6وكانت افضل مسجلة للفائز عليا شاهين
 14نقطة و 6متابعات «ريباوند» و 5تمريرات
حاسمة ،وكرما شاهين  3تمريرات حاسمة.
وهوبس المتن على اينرجي  33ـ  ،30وكانت
افضل مسجلة للفائز لين دكاش  11نقطة وماريا
خوري  10متابعات «ريباوند» وتريسي ايغو
 6تمريرات حاسمة ،وللخاسر ماريا غالب 7
سرقات للكرة.
 مواليد  2002ـ  :2003ف��از الرياضيبيروت على هوبس المتن  53ـ  ،17وكانت
افضل مسجلة للفائز ياشا زينون  31نقطة و5
تمريرات حاسمة و 10سرقات للكرة ،وللخاسر
مغالي لحود  13متابعة «ريباوند».
والتعاضد بيروت على هوبس المتن  23ـ ،21
وكان افضل مسجل للفائز دانا سبع اعين 14
نقطة وزويا كباش  6سرقات للكرة ،وللخاسر
مغالي لحود  12متابعة «ريباوند».
 مواليد  2004ـ  :2005فاز هوبس بيروتعلى هوبس المتن  39ـ  ،17وهوبس المتن على
سباكت  20ـ  ،0وهوبس بيروت على اينرجي
 20ـ .0
قاد المباريات الحكمان الدولي السوري عبود
سارجي واالتحادي دانيال الياس.

المون ال�سال تنظم دورة تدريبية
في لعبة القو�س والن�شاب
أق��ام ن��ادي المون الس��ال ـ عين
سعادة دورة تدريبية في القوس
والنشاب تحت إش��راف االتحاد
اللبناني للعبة ،وش���ارك فيها
مجموعة من الالعبين المبتدئين
من أن��دي��ة :المون الس��ال الصفا،
ونادي مار الياس.
جرت الرماية على مسافة 18
مترا ً تحت إشراف المدرب الوطني
فيليب ت��ام��ر ،وت��ق�� ّرر ف��ي نهاية
ال���دورة اختيار ك�� ّل من الالعبين
المتميّزين :كريستوفر أبو جودة،
غريس الغريب ،تالين الغريب،
ماريا م��دور ،دينا برغوت وعمر
س��ل��ط��ان ل��ل��م��ش��ارك��ة ف��ي مخيم
ت��دري��ب��ي س��يُ��ق��ام ف��ي ق��ب��رص في
األسبوع المقبل.

أزاح���ت اللجنة المنظمة ل��دورة
األلعاب األولمبية «طوكيو »2020
الستار عن الشعار الرسمي الجديد
للدورة بعد ثمانية أشهر من إلغاء
ال��ش��ع��ار ال��س��اب��ق ب��س��ب��ب ك��ث��رة
االدع���اءات بأنه مقتبس من شعار
آخر.
ووقع االختيار على الشعار الجديد
م��ن ب��ي��ن أرب���ع م��ج��م��وع��ات ضمت
إجمالي  14599تصميماً.
وق��ال أس��او ت��وك��ورو ال��ذي ص ّمم
الشعار الجديد« :استغرقت وقتا ً
طويال في هذا العمل ،لذلك أشعر كأن
هذا الشعار أحد أطفالي».
وكانت اللجنة المنظمة قررت في
أيلول الماضي سحب الشعار الذي
ص ّممه الياباني كنجيرو سانو ،بعد
اتهامه باقتباس الشعار من شعار
آخر يخص مسرحا ً في بلجيكا.

جدول مباريات المرحلة الـ20

من بطولة الدوري لكرة القدم
حدد االتحاد اللبناني لكرة القدم في ضوء جلسته األخيرة
مواعيد مباريات المرحلة الـ 20من بطولة الدوري اللبناني لكرة
القدم ،وفق اآلتي:
ـ الجمعة  29نيسان الجاري :االنصار ـ النبي شيت (ملعب
بيروت البلدي).
ـ ال��س��ب��ت  30ن��ي��س��ان ال���ج���اري :االج��ت��م��اع��ي ـ الراسينغ
(طرابلس).
النجمة ـ الصفاء (برج حمود).
ـ األحد  1أيار المقبل :العهد ـ شباب الساحل (صيدا البلدي).
طرابلس ـ السالم زغرتا (طرابلس).
الحكمة ـ الشباب الغازية (برج حمود).
ومن أب��رز ق��رارات االتحاد ،إيقاف م��درب االنصار جمال طه
لشهرين ومنعه من دخول األماكن المخصصة لإلداريين والفنيين،
باالضافة الى تثبيت النتائج واالنذارات ( ،)29وإصدار االيقافات
بحق عدد من الالعبين لتراكم االنذارات ،وأبرزهم :لوكاس غاالن
(االنصار) ،خليل خميس (العهد) ،فايز شمسين ووائل بياض
(االجتماعي) ،كبيرو موسى (الساحل) ،وليد شحادة وابراهيم
رمال (الحكمة) ،كالين (الراسينغ) ومينيرفو (السالم زغرتا).
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بلهوان �ضمن نخبة ح ّكام �آ�سيا
في كرة ال�صاالت
َ
ب��ات الحكم الدولي اللبناني خليل بلهوان أحد
ح ّكام النخبة لقارة آسيا في كرة القدم للصاالت ،وذلك
بعدما أنهى بنجاح االختبارات المصحوبة بفترة
خصه بها االتحاد اآلسيوي ،ليخطو
المراقبة التي
ّ
خطوة كبيرة نحو التواجد في أه ّم المحافل الخاصة
باللعبة في القارة الصفراء.
وكان بلهوان قد أثبت نفسه كأحد أفضل الح ّكام
على ال��س��اح��ة المحليّة ،وه��و ال���ذي ب��دأ م��ش��واره
التحكيمي في الفوتسال في العام  ،2013وحصل
على الشارة الدولية بعدها بعا ٍم واح ٍد فقط ،وسريعا ً
ح��از على إعجاب المراقبين اآلسيويّين قبل ض ّمه
إلى الئحة نخبة الحكام في القارة ،إذ كان قد راقبه
الماليزي ساميناتن ماريموتو خالل مباراة طرابلس
الفيحاء والجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا
في بطولة ال��دوري ،ث ّم التركماني فاديم باراتوف
خالل المباراة الثالثـة في نهائي الدوري بين الميادين
وبنك بيروت.
وإلى جانب ب��روزه محل ّياً ،حيث حضر حكما ً في
نهائي البطولة هذا الموسم ،كان بلهوان قد اختير
لقيادة مباريات في بطولة الخليج الثانية للفوتسال
التي أُقيمت العام الماضي في البحرين.

