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بطولة الدوري  ...ح�صري ًا بين العهد وال�صفاء
الحكمة والغازيّة في القاع وال�سالم في خطر
مع إس��دال الستارة على المرحلة
 20م��ن بطولة لبنان ب��ك��رة ال��ق��دم،
بدا لقب البطولة أكثر انحصارا ً بين
المتصدّر الصفاء ( 49نقطة) ووصيفه
العهد ( ،)48وذلك بعد فوز األ ّول على
النجمة بهدف لعمر الكردي ،جاء في
الثواني األخ��ي��رة ،وف��وز الثاني على
شباب الساحل بهدف وحيد للبديل
حسين حيدر.
فعلى ملعب بلديّة صيدا ،وفي ختام
المرحلة  ،20نجح العهد بتجاوز قطوع
الساحل العنيد على الرغم من تواضع
سجل هدف الحفاظ
أداء «العهداويّين»ّ ،
على الوصافة وأعدّه حسين حيدر إثر
التمريرة التي وصلته عالمسطرة من
السنغالي مامادو درامي (د .)71قاد
اللقاء الحكم الدولي محمد درويش.
وعلى ملعب رشيد كرامي ،ارتاح
الطرابلسيّون على وج��ع جيرانهم
الزغرتاويّين ،حيث فاز فريق طرابلس
على السالم زغرتا بنتيجة .2-4
سجل للفائز عبد العزيز وكافو ()2
ّ
وأحمد دياب ،وللخاسر راوول وآلكس
بطرس.
قاد المباراة الحكم حسين أبو يحيى
وربيع عميرات ووليد دم��ج ،والرابع
مصطفى سعيفان.
وع��ل��ى ملعب بلديّة ب��رج حمود،
انتهت م��ب��اراة الحكمة م��ع الشباب
الغازيّة بالتعادل السلبي ،في لقاء
ق��اده ح ّكام من مصر بقيادة محمود

مر�ض الريا�ضة � ...أ ّنها في خدمة ال�سيا�سة!
} إبراهيم وزنه

العبو الصفاء يشكرون جمهور النجمة على تشجيعهم
البنا .وه��ك��ذا خ��رج ال��م��ه �دّدون أكثر
تهديداً ،وعين كل منهما على السالم
ليج ّره خلفه على الئحة الترتيب في
آخر محاولتين.
وكانت المرحلة قد اف ُتتحت بفوز
األن��ص��ار على النبي شيت بهدفين
سجلهما إبراهيم سويدان مقابل هدف
ّ
سجله خالد الصالح ،وشهدت
واحد ّ
المباراة بطاقات بالجملة
وانعكست سلبا ً على الصفوف

ال��خ��ض��راء ع��ن��د م��واج��ه��ت��ه��م العهد
األسبوع المقبل ،قاد المباراة الحكم
الدولي جميل رمضان.
م��ن جهته ،ع��اد الراسيغ ليعزف
ألحان الفوز من جديد ،وه��ذه الم ّرة
على ح��س��اب االجتماعي ب��ه��دف من
توقيع مهاجمه عدنان ملحم جاء في
آخر دقائق اللقاء الذي جمعهما على
ملعب ب��رج حمود ،وشهد ط��رد العب
االجتماعي بسام أسعد.

وفي الحديث عن مباراة األسبوع
(الصفاء والنجمة) ،فقد بدا أنّ المباراة
م ّتجهة إل��ى ال��ت��ع��ادل قبل أن يقود
عمر ال��ك��ردي فريقه للفوز بتسجيله
ه��دف ال��م��ب��اراة الوحيد عندما راوغ
ال��دف��اع وس����دّد ال��ك��رة داخ���ل مرمى
النجمة في الدقيقة الثالثة من الوقت
المحتسب ب��دال ً م��ن الضائع لينفرد
فريقه بالصدارة .وهكذا تالشت آمال
النجمة نهائ ّيا ً بالمنافسة على اللقب

مع احتالله المركز الثالث برصيد 41
نقطة.
كانت المباراة متقاربة المستوى،
والحت للنجمة فرصة خطيرة لمهاجمه
النيجيري صمويل أوت��ش��ي العائد
من اإلصابة الفتتاح التسجيل ،لكن
إبراهيم الموسى حارس مرمى الصفاء
تأ ّلق بال ّتصدي لمحاولته ومحاوالت
زمالئه ببسالة .ور ّد كوني القادم من
ساحل العاج وأهدر فرصة للصفاء عبر
ضربة رأس من داخل المنطقة ،لك ّنها
استق ّرت خارج المرمى النجماوي.
وفي الشوط الثاني ،ك ّثف النجمة
هجماته محاوال ً الثأر لخسارته 1-2
ف��ي م��ب��اراة ال��ذه��اب ولك ّنه فشل في
اخ��ت��راق دف���اع الصفاء بقيادة علي
السعدي والبرازيلي راموس.
ومن المؤ ّكد أنّ المرحلة  21ستحمل
في طيّاتها الكثير من المفاجآت ،لجهة
اللقب والهبوط على ح ّد سواء.
نصف نهائي ك��أس لبنان السبت
المقبل
حدّد االتحاد اللبناني لكرة القدم في
يومي السبت واألحد
جلسته األخيرة
ّ
المقبلين ( 7و 8أيار الجاري) موعدا ً
إلقامة ال��دور نصف النهائي لمسابقة
كأس لبنان ،على أن
ي��ل��ع��ب ال��س��ب��ت االج��ت��م��اع��ي مع
النجمة في برج حمود ( 3،30عصراً)،
والعهد مع األنصار يوم األحد في ملعب
بحمدون ( 3،30عصراً).

الميادين وبنك بيروت في نهائي ك�أ�س لبنان غد ًا
يُختتم موسم كرة الصاالت في لبنان غدا ً الخميس ( 7مساء)
على ملعب الرئيس إميل لحود في مار روكز بمواجهة متجدّدة
بين بطل ال��دوري الميادين ووصيفه بنك بيروت ،وذل��ك عند
نهائي مسابقة كأس
تواجههما في مباراة تحمل عنوانا ً ثأر ّيا ً في
ّ
لبنان.
وفاز الميادين على العمل بكفيّا في نصف النهائي  ،3-6بينما
فاز بنك بيروت  1-8على األمن العام.

ففي المباراة األولى على ملعب مجمع الرئيس إميل لحود
ّ
استحق فريق العمل بكفيّا كل االحترام بعد األداء
في مار روكز،
الرجولي لالعبيه ،وال سيّما الشباب منهم بقيادة المدرب الواعد
ّ
سركيس اسكدجيان ،بحيث أجبروا الميادين على خوض مباراة
سجل للفائز الصربي
جديّة والدفع بكامل ق ّوته لتحقيق الفوزّ .
سلوبودان رايتشيفيتش  2وحسن زيتون  2وكريم أبو زيد
ومارك رشوان خطأ في مرماه ،علما ً أنّ هذا األخير منح التقدّم

سجل ماريو أبو جودة ورواد
لفريقه في الدقيقة الرابعة .كما ّ
الحايك للخاسر.
وفي المباراة الثانية ،أظهر بنك بيروت جد ّية عالية وحسم
سجل أهدافه ناصيف عبود
باكرا ً مواجهته مع األمن العام ،وقد ّ
 2وأحمد خير الدين  2وحسن حمود ومصطفى سرحان وعلي
سجل رائد صالح هدف األمن
الحمصي ومهدي قبيسي ،فيما ّ
العام الوحيد.

غ��ادر العب ن��ادي شباب الساحل جاد نور
الدين إلى إندونيسيا في اليوم التالي لمباراة
فريقه مع العهد ضمن المرحلة  20من الدوري
اللبناني ،وفي الوقت الذي أ ّكد مصدر ساحلي
بأنّ نور الدين قد سافر بطريقة مفاجأة ،نفى
الالعب في تصريح له إلى أحد المواقع الرياضيّة
الشائعات التي ت���ردّدت ع��ن سفره م��ن دون
علم إدارة ناديه .وص ّرح نور الدين« :سافرت
للّعب مع فريق بوسمانيا بورنيرو اإلندونيسي
بموافقة النادي وعلمه ،ال بل إنّ رئيس النادي
سمير د ّب��وق ومديره حسين فاضل والمدرب
لي
موسى حجيج ساعدوني على ذلك وسهّلوا َ
األمر بعد العرض الذي جاءني من أحد الوكالء».
مع اإلشارة إلى أنّ فاضل حاول مرارا ً إبالغ أمين
سر النادي األستاذ جالل عالمة باألمر لك ّنه لم
الخاصة بالبناء ،أنّ
يُفلح ،وفي المعلومات
ّ
الالعب السابق صالح حداد ،والذي يعمل حاليا ً
ككشاف ووكيل العبين كان قد أ ّمن عقدا ً احتراف ّيا ً
ّ
لقلب دفاع نادي األنصار معتز بالله الجنيدي
تلبي ًة لرغبة فريق بوسمانيا اإلندونيسي بتأمين
ُمدافع في الخطوط الخلفية ،ول ّما وصلت األمور
إلى خواتيمها رفض الجنيدي االلتحاق بالفريق
ّ
مفضالً إكمال مسيرته مع ناديه
اإلندونيسي
الطامح إلى إحراز كأس لبنان ،فما كان من حدّاد

نور الدين يتسلّم قميص فريقه األندونيسي

مع الجيش اللبناني والفريقان ضمن تأهّ لهما إل��ى المربّع
الذهبي للبطولة إلى جانب الصداقة ومار الياس .و ُتستأنف
المرحلة الحامية بعد غ ٍد الجمعة على الملعب عينه بمباراتين،
إحداهما عبارة عن تأدية واجب ،ستجمع بين المب ّرة والجمهور
( 6مساءً) وهي متقاربة المستوى ،أ ّما الثانية واألخيرة على

ألكسندر ب��داوي (الجمهور) وعلي عيتاوي
(ثانوية العيتاوي).
ـ م��وال��ي��د  1- :2000 – 1999أل��ف��رد
فرنسيس (الجمهور) 2- ،سرج حلو (العائلة
المقدسة) 3- ،أنطوني شلهوب وجورج أبي

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن قائمة من 88
حكما ً سيقودون مباريات كرة القدم في األلعاب األولمبيّة
الصيفيّة المقبلة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيليّة.
وس ُتجرى مسابقة كرة القدم للرجال والسيدات في
الفترة ما بين  3و 21آب المقبل ،على أن ُتقام المباراة
النهائيّة في ملعب ماراكانا الشهير ،في حين ستستضيف
 7مالعب باقي المباريات وكلّها سبق أن احتضنت مباريات
كأس العالم األخيرة ـ .2014
وض ّمت القائمة  7ح ّكام عرب  6للرجال وح َكمة مساعدة

للنساء ،وه��م الثالثي السعودي فهد المرداسي (حكم
ساحة) ومساعداه عبدالله الشلوي ومحمد البكري،
والحكم المصري جهاد جريشة (ساحة) والمساعدان
المغربي رضوان الشيخ والسوداني وليد أحمد .وتم ّثل
الح َكمة المساعدة المغربيّة سعاد أولحاج العرب في
مسابقة كرة القدم النسائيّة.
هذا ،وتأهّ ل منتخبا الجزائر والعراق إلى مسابقة كرة
القدم في األلعاب األولمبيّة ،فيما ال زال العرب غائبين عن
مسابقة كرة القدم النسائيّة.

وهبط كارلوس آرثر نوزمان رئيس اللجنة المنظمة
ألولمبياد ريو  ،2016بالشعلة من على متن الطائرة
القادمة من سويسرا المرافقة بطائرتين عسكرتين.
ومن المق ّرر إرس��ال الشعلة إلى قصر بالنالتو (مق ّر
ال��رئ��اس��ة ال��ب��رازي��ل� ّي��ة) لتستقبلها الرئيسة ديلما
روسيف.

لي�ستر �سيتي ورانييري يدخالن التاريخ

جدول المرحلة ،فعنوانها تفادي السقوط إلى مصاف أندية
ال��درج��ة الثانية ،وستجمع بين د ّفتيها الهوليداي بيتش
والبترون ( 9مساءً) .ونظرا ً لد ّقة المرحلة من المتو ّقع أن يتابع
المجريات رئيس االتحاد اللبناني لكرة اليد السيد عبدالله
عاشور واألعضاء.

ك�أ�س �شارتييه بالري�شة الطائرة للفئات العمرية لعبود ومرت�ضى
ّ
نظم االت��ح��اد اللبناني للريشة الطائرة
بطولة الفئات العمريّة على كأس الرئيس
السابق للّجنة التنفيذيّة للّجنة األولمبية
لفئتي الذكور
اللبنانية أنطوان شارتييه،
ّ
واإلناث مواليد ( 1997ـ  )2006على مالعب
نادي هوبس الرياضي الحازميّة بمشاركة
 160العبا ً والعبة من م��دارس ومؤسسات
تربويّة ومعاهد تعليميّة ون��وا ٍد ا ّتحادية،
بحضور رئيس االت��ح��اد اللبناني للريشة
ال��ط��ائ��رة ج��اس��م ق��ان��ص��وه ،واألم��ي��ن العام
بول روك��ز ،ورئيس نادي مون السال جهاد
سالمة.
وجاء الترتيب النهائي على الشكل التالي:
* فئة الذكور:
ـ مواليد  1- :2006 – 2005عمر طبش
(ه���وب���س) 2- ،م��ح��م��د ال��غ��ول (ث��ان��وي��ة
العيتاوي) 3- ،مارون حويك (مون ال سال)
وماهر كرم (الجمهور).
ـ مواليد  1- :2004 – 2003كريستوفر أبي
يونس (مون ال سال) 2- ،أنور آغا (هوبس)،
 3سعد طبش (هوبس) وكاميليو سعد(الجمهور).
ـ مواليد  1- :2002 – 2001جوزيه بجاني
(الجمهور) 2- ،نديم شقير (الروضة)3- ،

 7ح ّكام عرب في الأولمبياد البرازيلي

وصلت الشعلة األولمبية إلى العاصمة البرازيلية
برازيليا ،لتبدأ منها هذه الشعلة جولة ستمت ّد لثالثة
ّ
تحط
أش��ه��ر ستعبر خاللها  300مدينة على أن
في الخامس من آب المقبل في استاد «ماراكانا»
األسطوري الذي سيحتضن وقائع حفل افتتاح دورة
األلعاب األولمبيّة  2016في ريو دي جانيرو.

�صراع ال�صداقة ومار اليا�س على لقب كرة اليد
وهوليداي مع البترون لتفادي ال�سقوط
تنطلق غ��دا ً مرحلة مباريات السابعة من بطولة لبنان
العامة بكرة اليد على ملعب الصداقة في تمام الساعة السابعة
والنصف مساءً ،حيث يلتقي الصداقة مع مار الياس في مباراة
من المتو ّقع أن ترسم نتيجتها مالمح البطل ،وفي المباراة
الثانية ذات القمصان العسكرية فسيلعب فوج إطفاء بيروت

باعتبار أنّ الرياضة وج��ه من وج��وه الحضارة
��ي للمجتمعات ،نظرا ً لما تحتضنه ساحاتها
وال�� ّرق ّ
ومالعبها ومدرجاتها من شباب وشابات وطاقات،
��ي في بناء
هم في الواقع يمثّلون العصب األس��اس ّ
األوطان ورسم مستقبلها الزاهر.
المشجع وال ُمعطيات
انطالقا ً من ه��ذا التعريف
ّ
المح ّفزة ،اندفع الرؤساء واألم��راء وق��ادة األحزاب
ومعهم أه��ل السياسة وأص��ح��اب الطموحات إلى
قلب المسابقات والبطوالت واألح���داث الرياضيّة
مواكبين ،إ ّما لتسويق أفكارهم أو لتسجيل مواقفهم
أو لكسب جماهير إضافيّة أو لتلميع صورهم ،وك ّل
الحقيقي
هذه األهداف ال تتوافق أصالً مع المفهوم
ّ
للرياضة ،ال ب��ل تقف على نقيض ت���ا ّم منها ومن
غاياتها.
م��ن ه���ذه ال��م��ش��ه��د ّي��ة ال��ت��ي اع��ت��دن��اه��ا م��ن��ذ سلّم
الدوتشي موسوليني في ثالثينيّات القرن الماضي
كأس المونديال إلى منتخب بالده ،ليتبعه الجنرال
اإلسباني فرانكو مقلّدا ً وصوالً إلى «موضة» مواكبة
ال��م��ل��وك وال���رؤس���اء واألم�����راء لمنتخبات بالدهم
الوطنيّة من على المدرجات ،فكرة واحدة تلمع في
األذه���ان ،خالصتها أنّ الكل يسعى إل��ى استقطاب
الطاقات الشبابيّة والتمثيل على الشعب من خالل
صورة يت ّم توزيعها وتكبيرها ،إ ّنه استغالل فاضح
وصريح للحياة الرياضيّة.
وباالنتقال إلى «الموضة» المتجدّدة في هذه األيام،
حيث حصاد الزرع السياسي أثمر ،وأدّى مع الوقت
إل��ى ت��ح�� ّول ال��م��درج��ات إل��ى منابر للتعبير وإطالق

الشتائم وت��س��وي��ق األف��ك��ار السياسيّة والحزبيّة
أي «الموضة» ل ّفت مالعب العالم،
والطائفيّة .وهذهّ ،
ومن ارتداداتها في مالعبنا المحليّة لجوء االتحادات
إلى ا ّتخاذ قرارات تمنع الجماهير من المواكبة ،حقنا ً
للدماء وصونا ً لألعراض وحفظا ً للسلم األهلي!
نعم ومن دون مبالغة ،هذه أبرز موجبات ا ّتخاذ
ال��ق��رارات بحسب التعاميم الرسميّة التي توزّعها
االتحادات الرياضيّة دور ّياً.
مج ّرد س��ؤال ،من اندفع نحو اآلخ��ر في بالدنا،
الرياضة با ّتجاه السياسة أو العكس؟ بصراحة،
وعلى طريقة الشاعر أحمد شوقي «مشتاقة تسعى
إل���ى م��ش��ت��اق» ،ن��ع��م ف����األرض خ��ص��ب��ة ل��ك��ل زرع،
فاإلنجازات غالبا ً ما ُتهدى إلى الزعيم أو القائد أو
الرئيس ،وأسماء المالعب بغالبيتها صارت تحمل
أسماء قادة األح��زاب ورؤس��اء التيّارات والشهداء،
وإدارات األن��دي��ة في مضامينها تراعي تقديم فئة
على فئة من منطلقات طائفيّة ،ال بل أصبحت األندية
تتّصف بألوان سياسيّة وحزبيّة ،وغالبا ً ما تعتمد
ألوان راياتها السياسيّة لونا ً لقمصانها ،ناهيكم عن
المساعدات المالية التي تصل إل��ى صناديقها من
داعميها السياسيّين ،فالمال السياسي في خدمة
التطوير الرياضي  ...نعم ،هكذا تسير األم��ور في
بالدنا ،ث ّم يأتينا من يدعو إلى فصل السياسة عن
ال��ري��اض��ة ف��ي ال��ع��ل��ن ،وت���راه عينه ف��ي ال��س�� ّر يم ّول
وي��دع��م وي��واك��ب م��ن منطلقات سياسيّة وطائفيّة،
كفانا ت��ك��اذب��اً ،ليتكم تعتمدون سياسة رياضيّة
إلنقاذ ما تب ّقى من رياضتنا الغارقة في الوحول
السياسيّة.

و�صول ّ
ال�شعلة الأولمب ّية �إلى البرازيل

حكاية �سفر «جاد» بد ًال من «الجنيدي» �إلى �أندوني�سيا
إلاّ أن سارع وا ّتصل بنور الدين حيث وضعه في
األج��واء ،وب��دوره عرض نور الدين الموضوع
على إدارة ناديه فجاءه الجواب إيجاب ّيا ً من
منطلق أنّ الدوري قد شارف على اإلنتهاء ومن
غير المتو ّقع أن تت ّم األمور بسرعة ،ومن نصف
وتوجه إلى جاكرتا على
الجواب عقد جاد النيّة
ّ
أول طائرة.
وكشف نور الدين لمق ّربين بأ ّنه سيبقى مع
بوسمانيا بورنيرو اإلندونيسي حتى كانون
األول المقبل تاريخ انتهاء عقده ،على أن يعود
إلى ناديه شباب الساحل مباشر ًة بعد إنهاء
تجربته االحترافيّة األولى.
وأشار إلى أنّ الدوري في إندونيسيا يحظى
إعالمي واسع ،وفريق بوسمانيا كان قد
باهتمام
ّ
أحرز لقب الدوري في العام  .2014من جهته،
تم ّنى رئيس شباب الساحل
سمير دب���وق ل��ن��ور ال��دي��ن ال��ت��وف��ي��ق في
إندونيسيا ،الف��ت�ا ً
إل��ى أنّ ع��دم وج��ود نظام
ّ
احتراف في لبنان يُسهّل الطريق أمام الالعبين
الذين تصلهم عقود االحتراف الخارجي ،ولن
يقف كحجر عثرة أمام أيّ العب تأتيه الفرصة،
مشيرا ً إلى نيّة النادي باالعتماد على مجموعة
من الشباب الواعدين الذين تميّزوا بشكل الفت
في بطولة الشباب األخيرة.
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يونس (مون ال سال).
ـ م��وال��ي��د  1- :1998 –1997آرنست
عبود (الجمهور) 2- ،سليم شمالي (العائلة
المقدسة) 3- ،زين فران (مجمع التحرير)
ورودولف الحاج (مون ال سال).

* فئة اإلناث :مواليد 1- :2006 – 2005
دينا كرما (المروج) 2- ،ميرا آغا (هوبس)،
 3كاترين فغالي (مون ال سال) وياسمينافياض (هوبس).
ـ مواليد ( 2004 – 2003لين شميساني
(بيروت الحديثة) 2- ،الرا أبو عبود (العائلة
المقدسة) 3- ،ساره فغالي وماري كالرا كرم
(الجمهور).
ـ مواليد  1- :2002 – 2001جينيفر خليفة
(م��ون ال س��ال) 2- ،فاطمة عليات (ثانوية
العيتاوي).
ـ مواليد  :2000–1999دان��ي مرتضى
(الليسيه ن��اس��ي��ون��ال) 2- ،روزي رزق
(ال��ج��م��ه��ور) 3- ،ب��ي��رال حبيقة (العائلة
المقدسة) وفاطمة كبي (ثانوية العيتاوي).
ـ مواليد  1- :1998 – 1997ريم مرتضى
(هوبس) 2- ،ماري جوزيه عبد الكريم (مون
ال سال) 3- ،فاطمة فقيه (مجمع التحرير).
وفي الختام ،أشاد قانصوه بمزايا الراحل
وما يم ّثله من ِقيَم رياضيّة وإنسانيّة عالية،
ث ّم و ّزع وسالمة الميداليّات على الفائزين.

ج��اء تتويج ليستر سيتي بلقب
ال��دوري اإلنكليزي الممتاز ألول مرة
في تاريخه ،ليس بمجهوده فقط لكن
بمساعدة اآلخرين وخدمة الظروف
له.
وب��دأ ليستر الموسم وه��و خارج
الترشيحات تماماً ،لك ّنه أنهاه بطالً
ليصبح أول ف��ري��ق ُي��ت � ّوج باللقب
ألول مرة في تاريخه منذ نوتنغهام
فورست في موسم ،1978-1977
أي أنّ كل األبطال السابقين سبق لهم
التتويج باللقب من قبل.
لكن ليستر نجح ألنّ ال��ظ��روف
وقفت إلى جواره مستفيدا ً من سقوط
المنافسين تباعاً.
ّ
أنّ
ليستر لم
والمعطيات تؤكد
يكن م� ّ
�رش��ح�ا ً للفوز باللقب ،وهو
الذي عانى للبقاء بين أندية الدوري
الممتاز الموسم الماضي وكان قاب
قوسين أو أدنى من الهبوط.
لكن سقوط حامل اللقب تشيلسي
مبكرا ً وابتعاده عن المنافسة ،ث ّم
مانشستر سيتي وآرسنال ّ
أخر األقرب
للتتويج باللقب بفضل خوضهم
وانشغالهم بمنافسات دوري أبطال
أوروب��ا وتغيير المد ّربين بالنسبة
لتشيلسي وك��ذل��ك لليفربول في
منتصف الموسم ،وهذه المعطيات
أبعدتهم جميعا ً عن اللقب.
وباتَ ليستر يتنافس مع توتنهام
هوتسبير فقط في الجوالت األخيرة
من المسابقة مع العلم بأنّ الفريق

اللندني هو اآلخر لم يف ْز باللقب منذ
 ،1961أي أنّ تتويجه كان سيضعه
على الق ّمة ألول مرة منذ ما يقرب من
س ّتين عاماً.
م��ن جهته ،وب��ع��د ال��ف��رح��ة التي
�ج��ع��ي��ه في
غ��م��رت م��ح � ّب��ي��ه وم��ش� ّ
ضوء تعادل منافسهم توتنهام مع
تشيلسي ،أع���رب م���د ّرب الليستر
ك�ل�اودي���و ران��ي��ي��ري ع��ن سعادته
الغامرة بالتتويج ببطولة الدوري
اإلنكليزي مص ّرحاً« :أنا في الـ 64من
عمري ،لقد قاتلت لفترة طويلة ،إلاّ
أ ّنني كنت إيجاب ّياً».
ً
ّ
وأض����اف« :ك��ن��ت م��ؤم��ن�ا بأنني
سأح ّقق بطولة الدوري في مكان ما

مدربه ماكلي�ش ...
الزمالك يطرد ّ
والأخير ي�ستنجد بالـ»فيفا»
بعد  65يوما ً على استالمه مها ّمه التدريبيّة مع فريق الزمالك
خلفا ً للمدرب أحمد حسام «ميدو» ،أعلنت إدارة النادي المصري
العريق عن فسخ عقدها بالتراضي مع المدرب األسكتلندي
آليكس ماكليش.
هذه االرتجاليّة دفعت بالمد ّرب األسكتلندي إلى تصعيد
خالفه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء ،حيث ق ّرر رفع كتاب
إلى االتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ،خالل الساعات المقبلة
يشرح فيه كافة التفاصيل.
بحجة منعه من
واستقر ماكليش على تقديم شكوى للفيفا
ّ
الفني ،وفقا ً لما هو منصوص عليه في تعاقده مع
ممارسة عمله
ّ
الزمالك.
وج��اء ذل��ك بعد أن علم ال��م��درب األسكتلندي أنّ مرتضى
منصور ،رئيس ال��ن��ادي ،ق � ّرر تكليف محمد حلمي ،المدرب
العام ،بإدارة لقاء الزمالك أمام طالئع الجيش ،فن ّيا ً من خارج
الخطوط.
وكان المدير الفني للفريق األبيض قد غادر ملعب التدريب
بعد بدايته بربع ساعة ولم يستكمل قيادة المران ،استعدادا ً
لمباراة طالئع الجيش ،ف��ي الجولة السادسة والعشرين
لمسابقة الدوري الممتاز.

�اق في ليستر ،ما
في النهاية ،أنا ب� ٍ
حدث في هذا العام ال يمكن أن يتك ّرر
الموسم المقبل ،سنسعى للتواجد
ضمن المراكز األولى».
وب��س��ؤال��ه ع��ن إمكانيّة تحقيقة
معجزة ليستر في الدوري اإليطالي،
أجاب« :ربّما كانوا في حاجة لتقسيم
أموال حقوق ّ
البث التلفزيوني بطريقة
مختلفة».
وعن تمثيله للكرة اإليطاليّة في
إنكلترا ،أوضح« :بكل سرور أتح ّمل
مسؤولية ،لك ّني أو ّد ذكر جيانفرانكو
زوال ،عندما كان العبا ً في تشيلسي،
جماهير الفِرق كانت تص ّفق له ،كان
أعظم سفير ومم ّثل للكرة اإليطاليّة».

 95فار�س ًا وفار�سة
في «فرو�س ّية» الف�صح
في الم�شرف
ّ
نظم «نادي المشرف» على مرمحه في الدامور
مسابقة كأس الفصح للفروسية بمشاركة 95
فارسا ً وفارسة .وفي النتائج النهائية ،ح ّل جاد
الدنا على «هارت بريكر» من نادي المشرف أوال ُ
في الفئة  ، Bكما ح ّل على «وينيغ داي��ز» من
نادي المشرف أيضا ً أوال ً في الفئة  ،Cفيما فازت
تيا تابت على «بال» من سبرينغ هيلز في الفئة
 ، Dكما حلّت سارة زيدان على «كوتون كاندي»
من ضبية كاونتري كلوب أول��ى في الفئة، E
وكانت الفئة  Nمن نصيب ميغيل كتوعة على
«زينيت» من سبرينغ هيلز.
ترأّس لجنة التحكيم الدولي سمير سوبره
وعاونته ميريام مايتاال ،وص ّمم المسلك أحمد
رض��ا ،وت��و ّل��ى اإلش���راف على مرمح التحمية
مارون مهنا ،مع اإلشارة إلى تواجد وحدة من
الصليب األح��م��ر لتأمين اإلس��ع��اف��ات األ ّول��ي��ة
للمشاركين.

