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المرحلة  20من الدوري اللبناني لكرة القدم

مبادرة رئي�س الفيفا ال�سوي�سري �إنفانتينو
مباراة بين الكوريّتين لتخفيف التو ّتر بينهما

الأن�صار ي�ست�ضيف النبي �شيت لحفظ �صورته
تنطلق المرحلة  20م��ن بطولة
ال���دوري اللبناني لكرة ال��ق��دم غ��دا ّ
الجمعة بمباراة ال تؤ ّثر نتيجتها في
واقع البطولة من منطلق أنّ طرفيها
ال أمل لهما بلقب أو خوف عليهما من
سقوط ،وهي ستجمع بين األنصار
(راب��ع الترتيب برصيد  38نقطة)،
والنبي شيت (السادس بـ 28نقطة)
على ملعب بيروت البلدي (3,30
ب ظ) ،فيما ستشهد المرحلة في
يوميها الثاني والثالث معركتين
طاحنتين م��ع اخ��ت�لاف األه���داف
وال��م��واق��ع ألبطالها ،فلقاء النجمة
(ثالث الترتيب برصيد  41نقطة) مع
الصفاء (المتصدّر بـ 46نقطة) بعد
غد السبت في ملعب بلديّة برج حمود
س ُتسهم نتيجته في بلورة مالمح
البطل ،ففي حال فاز النجمة سيقدّم
خدمة كبيرة للعهد (ثاني الترتيب
بـ 45نقطة) .أ ّما في حال فاز الصفاء،
فستكون مباراة العهد والصفاء هي
المفصل في كتابة اسم بطل الموسم
الحالي ،مع اإلش��ارة إل��ى أنّ العهد
سيلعب يوم األحد مع شباب الساحل
(خامس الترتيب برصيد  32نقطة)،
وبنا ًء على ما قدّمه العهداويون في
مبارياتهم األخيرة على جبهتي كأس
االت��ح��اد اآلس��ي��وي وبطولة ال��دوري
المحلّي (ف��از على التركماني ألتن
أسير بنتيجة  3ـ  0وعلى النجمة
بنتيجة  3ـ  ،)1تبدو نقاط المباراة

األنصار ...ومباريات تأدية الواجب
أقرب إلى «األصفر» المتط ّور ،وهنا
ال ب ّد من التذكير بغياب خليل خميس
عن صفوف العهد وكبيرو موسى
عن الساحل (بداعي إيقافهما) .وفي
الحديث عن مباراة األنصار والنبي
شيت ،فسيغيب عن صفوف األنصار
هدّافهم لوكاس غاالن بداعي اإليقاف
لتراكم اإلنذارات ،كما سيلعب الفريق

تحت إش��راف مساعد المد ّرب مالك
حسون ن��ظ��را ً ل��ق��رار اإلي��ق��اف ال��ذي
ا ّتخذه اتحاد اللعبة بحق المدرب
جمال طه (ش��ه��ران) ،إلاّ أنّ اللعب
على الملعب البلدي يعني الكثير
لألنصاريين ،وه��ذه نقطة إيجابية
تصب لمصلحتهم ،من دون االنتقاص
ّ
من األداء الرجولي الذي يقدّمه العبو

برعاية ودعم الوزير حناوي
ّ
العداءة كاتيا را�شد في التراماراتون ناميبيا
برعاية وزير الشباب والرياضة العميد عبد المطلب
الحناوي وحضوره ،عقدت العدّاءة كاتيا راشد مؤتمرا ً
صحافيا ً في مدرسة الحكمة ه��اي سكول في عين
سعاده،
وفيه أعلنت عن مشاركتها في األلتراماراتون (250
كلم) ،الذي سيُقام في صحراء ناميبيا من  1إلى  7أيار
المقبل ،رافع ًة شعار «بركض لينبض قلبن» ،شاكر ًة
وزارة الشباب والرياضة ومدرسة الحكمة هاي سكول
لدعمها الهادف إلى دعم جمعية «».heart beat
حضر المؤتمر رئيس المدرسة الخوري غبريال تابت
واألب القيّم الخوري جوزف شربل ،واألمين العام للجنة
األولمبية اللبنانية العميد حسان رستم مم ّثالً رئيس
اللجنة األولمبية ورؤساء اتحادات وأندية ،والرئيس
السابق لنادي الحكمة نديم حكيم ،وإعالميّون.
وتخلّل الحفل الذي قدّمه الزميل فارس كرم كلمات
لكل من الوزير حناوي ،الخوري صليبا باسم مدرسة
الحكمة ،رئيس االت��ح��اد اللبناني ألل��ع��اب القوى
توجهت شاكر ًة الداعمين واعد ًة
والعدّاءة راشد التي ّ
بتسجيل نتيجة مش ّرفة.

هومنتمن ُتك ّرم رئي�س بلدية ّ
جل الديب بقنايا
زار وفد من لجنة كرة السلة
ف��ي ن���ادي هومنتمن ب��ي��روت
برئاسة غي مانوكيان وعضوية
كل من هراتش تشيلينغيريان
وشانت اتيميزيان رئيس بلدية
جل الديب ـ بقنايا إدوار زرد أبو
جوده في مكتبه ،وشكره على
الجهود التي يبذلها في سياق
دع��م��ه ل��ل��ري��اض��ة وتطويرها
وتنشيطها ،ووقوفه إلى جانب
لجنة كرة السلة وفريق الرجال
بكرة السلة في نادي هومنتمن
في شكل خ��اص .وق��دّم الوفد
درع����ا ً ت��ق��دي��ر ّي��ة ألب���و ج��وده
لجزيل ع��ط��اءات��ه ف��ي القطاع
الرياضي.

دعوة ريا�ض ّية للبطريرك الراعي
من تج ّمع «غاغ»

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي في الصرح البطريركي وفدا ً من تجمع غاغ
عبرين ـ البترون الرياضي برئاسة رئيس التج ّمع الزميل
شربل ضرغام واألعضاء ،وعلى رأس وفد يتقدّمه عضو
مجلس األمناء في التج ّمع الوزير والنائب السابق جان
عبيد مم ّثالً بشقيقه إيلي عبيد ،وعدد من فاعليّات قضاء
البترون ومم ّثلي االتحادات الرياضية.
توجه الزميل ضرغام بكلمة شكر لصاحب الصرح،
وقد ّ
وموجها ً له الدعوة للحضور والمشاركة في المهرجان
ّ

ّ
سينظمه
الرياضي الصيفي السنوي التاسع عشر والذي
التج ّمع في منتصف شهر آب المقبل ،ثم كانت كلمة
رح��ب فيها بأبناء قضاء البترون
للبطريرك ال��راع��يّ ،
معلنا ً عن قبول تلبية الدعوة بك ّل محبة وسرور ،من ّوها ً
بالنشاطات الرياضيّة المميّزة التي يقيمها التج ّمع ،والتي
تهدف في النهاية إلى جمع كا ّفة الشباب والشابات من
جميع األج��ي��ال وم��ن مختلف الطوائف والمذاهب ومن
مختلف المناطق ضمن منافسات رياضيّة شريفة ،وقدّم
الوفد درعا ً تقديريّة له.
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النبي ش��ي��ت ،وأرج��ح � ّي��ة التعادل
واردة ج��دا ً لتقارب المستوى .أ ّما
أق��وى م��ب��اري��ات المرحلة وأكثرها
تشويقا ً فس ُتقام على ملعب برج
ح��م��ود ب��ي��ن ال��ج��ري��ح��ي��ن الحكمة
والشباب الغازية ،األ ّول يقبع في
آخر الالئحة برصيد  7نقاط والثاني
يقف خلفه برصيد  8نقاط ،وال ّ
شك

أنّ تعادلهما سيخدم السالم زغرتا
ال���ذي ب��دأ يستعيد بعض أنفاسه
ج��� ّراء النقاط ال��ث�لاث التي خطفها
األس��ب��وع الماضي م��ن الراسينغ،
ليصبح رص��ي��ده عشر ن��ق��اط ،وفي
ضوء اإليقافات الحاصلة في صفوف
الحكمة (ول��ي��د ش��ح��ادة وإبراهيم
رم��ال) ،ستكون المهمة صعبة على
األخضر ول��و لتحصيل نقطة ،وفي
ح��ال ف��از الغازية فستتعلّق آماله
بالفرق التي ستواجه السالم في آخر
مرحلتين ،والسالم سيلعب األحد في
طرابلس بمواجهة فريق طرابلس،
وفي إطاللة على لقاء االجتماعي مع
الراسينغ على ملعب طرابلس بعد
غ��د السبت ،فتبدو المه ّمة صعبة
المتحسن ّ
مؤخرا ً باعتبار
على الفريق
ّ
أنّ صفوفه ستفتقد إل��ى ال��ه �دّاف
غايز شمسين ،باإلضافة إلى العبي
الوسط وائ��ل بياض وماساالتشي
(موقوفون لمباراة واح���د) .وهكذا
تقترب البطولة من خواتيمها على
وق���ع إث����ارة ت����زداد مفاعيلها عند
التقاء أهل الق ّمة وأصحاب المصائر
المهدّدة ،ثالثة من فوق على اللقب
وثالثة من تحت على الهروب ،وما
بينهما تبدو المباريات من دون نكهة.
وم��ن المتوقع أن يلجأ االتحاد إلى
تكليف ح ّكام أجانب لقيادة المباريات
الحساسة والمصيريّة في األسبوعين
ّ
األخيرين.

الريا�ضي �أ ّول المت� ّأهلين
�إلى الفاينال فور
تأهّ ل فريق الرياضي بيروت ،حامل اللقب إلى
المربع الذهبي لبطولة لبنان في كرة السلة ،بعد
أن تقدّم على فريق اللويزة  1-3من أص��ل خمس
م��ب��اري��ات ،ضمن منافسات ال���دور رب��ع النهائي
(اإلقصائي) .في قاعة نادي المركزيّة في جونيه،
اكتسح الرياضي (بطل لبنان) مضيفه اللويزة
بفارق  20نقطة ( 76ـ  ،)56وال��ذي سبق أن ح ّقق
فوزا ً تاريخيا ً عليه بنتيجة ( )57-59في مباراتهما
الثالثة التي أُج��ري��ت األح��د الماضي في المنارة.
انتهت األرب��اع لمصلحة الفائز كالتالي)12-15( :
و( )9-25و( )16-17و(.)19-19
وك��ان أفضل مسجِّ ل ف��ي ال��م��ب��اراة الع��ب الفائز
المخضرم ف��ادي الخطيب برصيد  24نقطة و5
متابعات ،وأضاف األميركي كريس دانيالز  13نقطة
و 11متابعة ،فيما اكتفى إسماعيل أحمد بـ 9نقاط و6
متابعات و« 2بلوك شوت».
وعند الخاسر ،كان األميركي أليكس أوكافور األفضل
بـ 17نقطة و 4متابعات ،وأض��اف مواطنه جيرون
سجل  8نقاط مواطنهما
جونسون  11نقطة ،فيما ّ
ويندل لويس وريبال بشارة مع « 2بلوك شوت» لكل
منهما و 8متابعات لألول .قاد اللقاء الح ّكام ،رباح
نجيم وجورج ضرغام وربيع المصري.

ن�سخة جديدة
من ك�أ�س «كوبا �أميركا»
أعلن ّ
منظمو بطولة كوبا أميركا « 2016المئوية» أنّ هناك كأسا ً جديدة ت ّم
تصميمها من أجل هذه النسخة من البطولة وسيت ّم عرضها اليوم الخميس في
كولومبيا.
وف��ي إط��ار االحتفاالت بذكرى م��رور  100ع��ام على إنشاء اتحاد أميركا
الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» ،قام االتحاد بتصميم كأس مميّزة لتقديمها
لصاحب لقب البطولة ،والتي س ُتقام في الفترة الممتدّة ما بين  3و  26حزيران
المقبل في الواليات المتحدة األميركية.
وم��ن المقرر أن يت ّم كشف ال� ِّن��ق��اب ع��ن ال��ك��أس ،التى يبلغ طولها 61
سنتيمترا ً وتزن أكثر من سبعة كيلوغرامات ،في مقر االتحاد الكولومبي
ل��ك��رة ال��ق��دم بحضور رئ��ي��س «ك��ون��م��ي��ب��ول» ،ال��ب��اراغ��واي��ان��ي أليخاندرو
دومينغيز.
وسيحتفظ المنتخب الذي سيحصل على لقب البطولة بهذه الكأس مدى
الحياة ،طبقا ً لقواعد النسخة االستثنائية من بطولة كوبا أميركا ،التي ُتقام
في الواليات المتحدة األميركية منتصف .2016
ورغ��م ذل��ك ،أ ّك��د المنظمون أنّ الفائز بهذه البطولة االستثنائية سيُدرج
ضمن قائمة المنتخبات الفائزة باللقب ،والتي يتصدّرها منتخب أوروغواي
برصيد  15لقبا ً يليه المنتخب األرجنتيني برصيد  14لقباً.
ويشارك في كوبا أميركا ،التي تستضيفها  10مدن أميركية ،عشرة منتخبات
من أميركا الجنوبية وستة منتخبات أخرى ينتمون التحاد أميركا الشمالية
والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف».

جماهير االتحاد تواكب
محمد نور العائد من الإيقاف
ح��رص��ت جماهير ن��ادي
اتحاد جدّة السعودي على
ح��ض��ور ت��دري��ب��ات الفريق
م��س��اء ال��ث�لاث��اء ال��م��اض��ي
ل����م����ؤازرة وت��ح��ي��ة ق��ائ��د
الفريق العائد محمد نور،
في أول مران له مع الفريق
ب��ع��د رف��ع ع��ق��وب��ة اإلي��ق��اف
عنه.
وك��ان��ت لجنة االستماع
ف�����ي وك�����ال�����ة م��ك��اف��ح��ة
ال��م��ن� ّ
�ش��ط��ات ال��س��ع��ودي��ة
أصدرت قرارا ً بإيقاف محمد
نور عن ممارسة كرة القدم
ل��م��دة  4س��ن��وات لتعاطيه
ال��م��ن� ّ
�ش��ط��ات ،إلاّ أنّ لجنة
االستئناف نقضت ال��ق��رار
واكتفت بمدّة اإليقاف التي
خ��ض��ع ل��ه��ا ال�لاع��ب ،وال��ت��ي
تقارب الخمسة أشهر.
وحرصت الجماهير على الهتاف للاّ عب ،فيما ذهب البعض لحمل لوحات
تحمل صورا ً له مع بعض العبارات.
من جهته ،شارك نور في مران الفريق كامالً ،قبل أن يخضع لتدريبات
بدنيّة إضافيّة بُغية تجهيزه للمباريات المقبلة.
ويُنتظر أن يخضع نور لبرنامج تأهيلي مك ّثف خالل الفترة المقبلة لرفع
معدّل لياقته البدنيّة تمهيدا ً إلشراكه في المباريات المتبقيّة بالدوري وكأس
خادم الحرمين الشريفين .كما يستعد الفريق لمواجهة فريق النصر ،السبت
المقبل ،على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضيّة في جدّة في الدور قبل
النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين..

قال السويسري جاني إنفانتنيو
رئيس االت��ح��اد ال��دول��ي لكرة القدم
(فيفا) ،إ ّنه ينوي إقامة مباراة تجمع
بين منتخبي كوريا الجنوبية وكوريا
الشمالية بغية تخفيف حدّة العداء
القائم في شبه الجزيرة المنقسمة.
وفي زيارة له إلى كوريا الجنوبية،
تزامنت مع ارتفاع منسوب التو ّتر
ب��ي��ن س��ي��ئ��ول وب��ي��ون��غ ي��ان��غ ،ق��ال
إنفانتينو «إنّ هكذا مباراة ستسلّط
الضوء على روح كرة القدم كلعبة «ما
توحد بدال ً
وراء الحدود» ،ويمكنها أن ّ
من أن تزيد االنقسام».
وأض���اف إنفانتينو« :ي��ج��ب أن
نجمع ك��ل ال��ن��اس ف��ي ملعب ك��رة
القدم ...أنا مستعد للمساعدة بأيّة
طريقة ممكنة».
وك��ان��ت ق��د ازدادت ح��دّة التوتر
العسكري بين البلدين بُعَ يد التجارب
النووية التي أجرتها كوريا الشمالية
في كانون الثاني الماضي ،باإلضافة
إلى تجربة صاروخ بالستي بعدها

بشهر.
ووص��ل��ت ال��ع�لاق��ات إل���ى أدن��ى
مستوياتها منذ سنوات ،حيث ت ّم قطع
معظم االتصاالت الرسميّة بينهما.
وال��ت��ق��ى المنتخبان ودّي�����ا ً في
سيئول في العام  ،2005وقبل ذلك

ت��واج��ه��ا مرتين ف��ي تشرين األول
 1990ف��ي سيئول وبيونغ يانغ
تحت ع��ن��وان م��ب��اري��ات «التوحيد
ال��ك��وري ال��م��ش��ت��رك» .ف��ه��ل ينجح
إنفانتينو حيث فشلت المساعي
السياسية؟

م�صير اتحاد الكرة الم�صري في خطر!
تل ّقى االتحاد المصري لكرة القدم خطابا ً رسم ّيا ً من
جانب االتحاد الدولي «فيفا» ،يتض ّمن تهديدا ً بتجميد
الكرة المصرية وإيقافها دول ّيا ً فيما لو ت ّم تنفيذ الحكم
الصادر من المحكمة اإلداري��ة العليا بح ّل مجلس إدارة
االتحاد الحالي .وأصدر ا ّتحاد الكرة المصري برئاسة
جمال عالم بيانا ً رسميا ً شرح فيه مالبسات قضية الح ّل
وما يتر ّتب عليها من عواقب وخيمة ونتائج سلبيّة على

الكرة المصرية.
المرسل من االتحاد الدولي لكرة
ونشر االتحاد الخطاب
َ
القدم ،بتاريخ  26نيسان الجاري ،والذي يح ّذر من خالله
من اللجوء إلى ح ّل مجلس إدارة ا ّتحاد الكرة المصري من
قبل المحكمة اإلدارية العليا ،ما سيعتبره االتحاد الدولي
ّ
تدخالً حكوم ّياً ،سيتر ّتب عليه ا ّتخاذ عقوبات تصل إلى
ح ّد تجميد نشاط الكرة المصرية.

نيمار ح�سم الجدل:
باق مع بر�شلونة
ٍ
أ ّك���د المهاجم ال��ب��رازي��ل��ي نيمار
لصحيفة «س���ب���وت» اإلس��ب��ان��ي��ة
بقائه ف��ي ص��ف��وف فريقه الحالي
ب��رش��ل��ون��ة اإلس���ب���ان���ي ل��ل��م��وس��م
المقبل ،ليضع ح� ّدا ً للتكهّنات حول
مستقبله.
وأش������ارت ال��ص��ح��ي��ف��ة إل����ى أنّ
ال��م��ه��اج��م ا ّت��ف��ق م��ع وال����ده (وه��و
وكيل أعماله) على رفض العروض
المقدّمة له ،وأ ّنه سيستمر بصفوف
البارسا الموسم المقبل أل ّنه يشعر
بالراحة فيه ،كما أ ّنه يرى أنّ النادي
ال��ك��ت��ال��ون��ي ه��و ال��م��ك��ان األم��ث��ل له
على الصعيد الرياضي .والجدير
ذك��ره ،أنّ نيمار وبرشلونة تفاوضا
ح��ول تجديد العقد منذ أشهر ،وت ّم
االتفاق على كافة البنود المستجدة،
ول��ك��ن ك����ان م���ن ال���م���ق��� ّرر اإلع��ل�ان
ع��ن ه��ذا التجديد خ�لال الصيف.
وح��اول��ت أن��دي��ة أوروب��يّ��ة التح ّقق
م��ن اس��ت��ع��داد ن��ي��م��ار للرحيل عن
صفوف الكتالوني واالن��ت��ق��ال إلى
ن���ا ٍد آخ���ر .وأب���رزه���ا ري���ال م��دري��د
وباريس سان جيرمان ومانشستر
يونايتد.
وت� ّ
�أخ��ر نيمار بعض الشيء في
التوقيع على تجديد تعاقده بسبب
كثير م��ن ال��م��ت��غ � ّي��رات ،ول��ك��ن ه��ذا
التأخير لم يع ّكر صفو عالقته مع
البارسا ورغبته ف��ي البقاء ضمن

صفوفه ،وفقا ً لـ»سبورت» .وتضيف
الصحيفة أنّ نادي برشلونة لم يكن
لديه أدن��ى ش� ّ
�ك أو قلق حيال بقاء
ً
ّ
نيمار في صفوفه ،علما بأنه يعتبر

تجديد تعاقد الالعب بمثابة أولويّة
ل��ه .وم��ن المعروف أنّ نيمار (24
عاماً) انض ّم إلى صفوف برشلونة
في .2013

الحكمة والح ّكام في حالة خ�صام
أعلن ح ّكام كرة السلة المحليّين عن
رفضهم لقيادة أيّة مباراة يكون نادي
الحكمة طرفا ً فيها ،وقرارهم هذا عائد
إلى ما حصل مع بعض زمالئهم في
المباراة األخيرة للحكمة عند مواجهته
فريق التضامن الزوق ،وأ ّكد أكثر من
حكم أنّ هناك من يحاول إرهاقهم
بالضغوط .وتعليقا ً على ال��ق��رار
الجماعي للح ّكام ،أ ّكد المراقب الدولي
للحكام اليوناني كوكوالكيدس،
«أنّ األخ���ط���اء ال���ت���ي ح��ص��ل��ت ال
تستدعي ردّة فعل عنيفة ،أل ّنها لم
تكن أخطاء مقصودة أو مبرمجة».
ويقول مصدر في جهاز التحكيم ،إنّ ما
حصل ،ور ّد الفعل الذي حصل يؤ ّكدان
أنّ األمور ليست مج ّرد اعتراض على
خطأ حصل ج ّراء صافرة خاطئة ،إ ّنما
محاولة من البعض إلبعاد ضغوط

الفشل عنه وإلصاقها بالح ّكام لتبرير
الخسارات المتتالية التي أصابت
فريقه.
ه��ذا ،وأبلغ الح ّكام األمين العام
لالتحاد المحامي غسان فارس ،أنّ ما
جرى وما قيل من ِقبَل البعض ليس
مقبوالً ،وأنّ الحكام ق ّرروا عدم قيادة
أيّة مباراة يكون فريق الحكمة طرفا ً
فيها!
وف���ي ال��م��ع��ل��وم��ات ،أنّ رئ��ي��س
وأع��ض��اء االت��ح��اد ،وب��ع��د اجتماع
م��ع ك��وك��والك��ي��دس ق����� ّرروا ا ّت��خ��اذ
اإلج�����راءات الكفيلة ب��وق��ف تناول
مستوى الحكام اللبنانيّين وهم
األفضل في آسيا ،والمسارعة إلى
ا ّت��خ��اذ اإلج�����راءات الكفيلة بوقف
مسلسل وضع اللوم عليهم ،وا ّتخاذ
العقوبات الصارمة بحق المتطاولين

حفاظا ً على اللعبة وعلى األندية
والالعبين ،وحتى على الذين ّ
يغطون
فشلهم ب��ال��ه��ج��وم ع��ل��ى ال��ح � ّك��ام!
ويعتقد مصدر اتحادي أنّ ق��رارات
ات���ح���اد ال��ل��ع��ب��ة أو ل��ج��ن��ة األم���ور
المستعجلة ستعالج األمور بجدّية
وستوجه إنذارات إلى البعض.
ّ
وع� ّم��ا إذا ك��ان ن��ادي الحكمة قد
راسل االتحاد طالبا ً إعادة المباراة،
أ ّكد المصدر أنّ نادي الحكمة وإدارته،
وفيها محا ٍم هو األمين العام ميشال
خوري ،يعرفان أنّ أيّ طلب من هذا
القبيل بعد انتهاء المباراة في الملعب
هو «هرطقة» ،وليس ممكنا ً أن يكون
ن��ا ٍد بحجم الحكمة قد أرس��ل كتابا ً
من هذا النوع ،أل ّنه يعرف القوانين
ال��م��رع � ّي��ة اإلج�����راء وال��س��ائ��دة في
الرياضة العالميّة واللبنانيّة!

الحكمة بال جمهور �أمام الت�ضامن ...
و�إدارته ّ
تو�ضح في بيان
بعد االجتماع الذي عُ قد مساء الثالثاء الماضي في مركز
االتحاد اللبناني لكرة السلة ،بحضور رئيس االتحاد وليد
نصار ومراقب الح ّكام اليوناني كوكوالكيدس من جهة،
ّ
ورئيس النادي مارون غالب وأمين السر ميشال خوري من
جهة ثانيةّ ،
واطالع الحاضرين على تقرير المراقب المرفق
بشريط الفيديو الخاص بمباراة حكمة ـ تضامن) الثانية،
وفي ضوء مناقشة الحاالت التحكيميّة وتبادل وجهات
النظر بانتظار متابعة التحقيق ال ّتخاذ القرار المناسب.
أصدرت إدارة نادي الحكمة البيان التالي:
«اجتمعت اللجنة اإلدارية لنادي الحكمة أمس االربعاء
بشكل طارىء ،وذلك إثر تبلّغها بأسف شديد قرار اتحاد
كرة السلة الذي لم يعدل بين الفعل ور ّد الفعل ،للحوادث
التي حصلت في المباراة الثانية بين فريقنا وفريق
التضامن  -الزوق .ومع تح ّفظنا على هذا القرار ،ولكوننا
شديدي الحرص على اللعبة والرياضة في لبنان وما

يتهدّدها من مخاطر نتيجة شحن النفوس بالتصرفات
والبيانات غيرالرياضية ،مع احترامنا و تقديرنا للتصريح
اإليجابي لرئيس ن��ادي التضامن الفخري السيد أكرم
الحلبي .لذلك ،ق ّررت اللجنة اإلدارية االمتثال لقرار االتحاد
باللعب من دون جمهور في المباراة الرابعة .وبنا ًء عليه،
نطلب من جمهورنا الكبير والمحب أن يتعالى على جراحه،
والتقيّد بقرار النادي ومتابعة المباراة من خارج الملعب،
حيث س��وف نسعى إل��ى تأمين شاشة عمالقة ومقاعد
للجميع ،وال ّ
شك بأنّ الالعبين داخل الملعب سيشعرون
ً
ّ
بتشجيعكم المثالي واألخالقي ،وسوف تهتز حتما أروقة
ن��ادي غزير بهدير أصواتكم  .كما س��وف يكون ن��ادي
التضامن ،العبين و جهاز ف ّني وإدارة ،بمنزلة أصحاب
األرض و نحن ضيوفهم ،مع التأكيد أنّ هدفنا في النادي
ّ
بغض النظر عن نتائج
هو في األساس تربو ّياً ،رياض ّياً،
الربح والخسارة».

