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لبنان في الألعاب الأولمب ّية
م�شاركات و�أولويّات وطموحات

نهائي بطولة لبنان في الكرة الطائرة

الزهراء يطمح �إلى تتويجه على ملعبه اليوم
اقترب فريق ال��زه��راء الميناء -
طرابلس من االحتفاظ بلقبه بطالً
للبنان في الكرة الطائرة بعد تقدّمه
على غريمه التقليدي فريق األنوار
ال��ج��دي��دة  0-2م��ن أص���ل خمس
م��ب��اري��ات ف��ي السلسلة النهائيّة
للبطولة ،مك ّررا ً نتيجة فوزه األول
 ، 0-3في المباراة التي جمعتهما في
قاعة مجمع ميشال المر.
وانتهت المجموعات لمصلحة
ال��ف��ائ��ز وف����ق اآلت�����ي23-25( :
و 23-25و .)25-27ق��اده��ا
ال��دول � ّي��ان مصطفى ج��راد وجوني
اللقيس ،فيما راقبها طوني غانم
وراق����ب ح � ّك��ام��ه��ا ال��ي��اس ط��اي��ع.
وكان الزهراء فاز في المباراة األولى
السبت الماضي  0-3في قاعة الميناء
التي ستحتضن اليوم (الخميس)
المباراة الثالثة في تمام الساعة
التاسعة والنصف مساءً ،والتي قد
يُت ّوج فيها الزهراء في حال فوزه.
وب��ال��ع��ودة إل��ى ال��م��ب��اراة الثانية،
فقد ج��اءت النسبة الهجوميّة فيها
متعادلة بـ  53في المئة للفريقين،
فيما كانت نسبة االستقبال لمصلحة

ال��زه��راء  56ف��ي المئة مقابل 46
ل�لأن��وار ،أ ّم���ا ف��ي «ال��ب��ل��وك» فص ّد
الزهراء  8كرات مقابل خمس لألنوار.
وك���ان الع���ب ال���زه���راء الفنزويلي

ك��ي��رف��ن ب��ي��ن��ي��روا ك��ال��ع��ادة أفضل
مسجل ف��ي ال��م��ب��اراة برصيد 23
ّ
نقطة أمام أرت��ور الزايك (الزهراء)
 17نقطة وال��ب��ول��ون��ي فويتشيك

زال��ن��س��ك��ي (األن������وار)  15نقطة.
وفي االستقبال ،كانت نسبة الصربي
نيمانيا دوكيتش (الزهراء) األفضل بـ
 60في المئة أمام المجري دوموتور

م��ي��زاروس (األن���وار)  35في المئة
وإيلي النار (األنوار)  30في المئة.
وف�����ي اإلرس���������االت ال���س���اح���ق���ة،
سجل كيرفن بينيروا (ال��زه��راء)
 5ك�����رات ،أم�����ام أرت�����ور ال���زاي���ك
(ال����زه����راء)  4ك����رات ودوم���وت���ور
م����ي����زاروس (األن��������وار) ك��رت��ي��ن.
وف����ي «ال���ب���ل���وك» ،ص���� ّد ك���� ّل من
والصربي ميهايلو
كيرفن بينيروا
ّ
م��ي��ت��ي��ت��ش (ال�����زه�����راء)  3ك���رات
أم����ام ج��وزي��ف ن��ه��را وفويتشيك
زال��ن��س��ك��ي (األن���������وار) ك��رت��ي��ن.
ُي��ذك��ر أنّ االت��ح��اد اللبناني للكرة
الطائرة سيو ّزع في نهاية البطولة
جوائز على أفضل الالعبين في كل
م��رك��ز م��ن ال��ن��ق��اط إل��ى االستقبال
وال��ض��رب واإلرس�����االت الساحقة
والبلوك ،إضافة إلى الالعب األكثر
قيمة في البطولة.
وه��ذا التدبير ه��دف منه رئيس
ات���ح���اد ال��ل��ع��ب��ة ج���ان ه��م��ام رف��ع
مستوى البطولة ،وتحفيز الالعبين
لبذل المزيد من المجهود والعطاء
في المباريات.

ثالثة يتقا�سمون جائزة الفلك
نهائيات بطولة لبنان في الكرة الطائرة
للفئات العمريّة (ذكور) وللسيّدات
أقام االتحاد اللبناني للكرة الطائرة نهائ ّيات بطوالت لبنان
للفئات العمرية للذكور على مالعب النادي الرياضي غزير بحضور
جمهور كبير من المشجعين واألهالي ،أسفرت نتائجها عن اآلتي:
 مواليد 2002-2001
فاز الرياضي بعاصير على الرياضي حبوب ( /2صفر) ،وأحرز
المركز الثالث الرياضي القلمون بفوزه على اإلنعاش قنات ( /2
صفر).
 مواليد 2000-1999
فاز اإلنعاش قنات على الرياضي اللويزة ( /2صفر) ،وأحرز
المركز الثالث الرياضي القلمون بفوزه على الرياضي بعاصير (
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 مواليد 1998 – 1997
فاز الرياضي القلمون على الرياضي بدنايل ( /2صفر) ،وأحرز
االنعاش قنات المركز الثالث بفوزه على الرياضي حبوب (/2
صفر).
 مواليد 1996 – 1995
فاز الرياضي حبوب على الرياضي القلمون (/2صفر) ،وأحرز
المركز الثالث اإلنعاش قنات بفوزه على شباب رأس مسقا ( /2
صفر).
غسان أبي أنطون و ميالد مخلوف،
أش��رف على المباريات ّ
وق��اده��ا الحكام ال��دول��ي شبل ض��رغ��ام ،واالت��ح��ادي��ون ج��ورج
صعب وبيار الجميّل وربيع الحاج يوسف وجوزيف ضرغام،

ومجد ضرغام.
غسان قزيحة
وفي نهاية المباريات ،و ّزع نائب رئيس االتحاد ّ
ومدير االتحاد إميل ج ّبور الكوؤس والميدالياّت على الفرق الفائزة.
وفي نهائي بطولة لبنان للسيدات ،تقدّم فريق المتين على فريق
القلمون ( ،)0-1بعدما ف��از عليه بثالت مجموعات لصفر في
المباراة النهائية األولى التي جرت على ملعب النورث هافن في
القلمون .قاد المباراة الحكم الدولي حنا الزيلع واالتحادي مروان
حيدر .وس ُتقام المباراة النهائيّة الثانية عند الساعة السابعة من
مساء الخميس  5أيار الجاري على ملعب مج ّمع ميشال المر في
البوشرية .ففي حال فازت سيدات المتين يحرزن اللقب ،وفي حال
فازت سيدات القلمون ُتقام المباراة الثالثة والفاصلة مساء غد
الجمعة على ملعب النورث هافن.

الإعالن عن �أ�سماء نجوم العالم لـ«مباراة العمر» اليوم
برعاية وزير السياحة ميشال فرعون وحضوره ،وبمبادرة
من شركة «أرابيكا سبورت» ،يُقام اليوم في تمام الساعة 12.00
ظهرا ً في فندق «لو غراي» ـ وسط بيروت ،حفل اإلعالن عن «مباراة
العمر» التي ستجمع عددا ً من نجوم كرة القدم العالميّين ونجوم
لبنان في العاشر من شهر أيلول المقبل على ملعب الرئيس فؤاد
شهاب في جونية.
هذا ،وسيحضر الحفل نجم ريال مدريد السابق اإلسباني ميشال
سالغادو والكابتن التاريخي لمنتخب لبنان رضا عنتر ،باإلضافة
إلى عدد من الشخصيات االجتماعيّة ،الفنيّة والرياضيّة.
ويُعتبر هذا الحدث من أهم األحداث الرياضيّة التي س ُتقام في
لبنان هذه السنة ،لكونه سيساهم في ترويج الصورة اإليجابية
عن لبنان على أكثر من صعيد ،نظرا ً لتر ّقب حضور أسماء كبيرة
سبق ولمعت في سماء اللعبة الشعبيّة.
وخ�لال المؤتمر الصحافي سيكشف النجمان اإلسباني
واللبناني عن األس��م��اء التي سيتأ ّلف منها فريقيهما ،حيث
يُتو ّقع أن يحضر  8من أبرز النجوم العالميّين أصحاب األسماء
الكبيرة إلى بيروت لخوض المباراة ،في خطوة ستفاجئ الرأي
العام الرياضي ،وخصوصا ً أنّ هؤالء النجوم لعبوا ألهم األندية
والمنتخبات في العالم وحصدوا معها الكثير من اإلنجازات.
ويأخذ الحدث بُعدا ً رياض ّيا ً وآخر سياحياً ،إذ إ ّنه يؤ ّكد أنّ
لبنان يمكنه استضافة حدثا ً كبيرا ً من هذا النوع ،كما أ ّنه بإمكانه
رغم كل الظروف البقاء بين طليعة الدول السياحية في المنطقة،
سيرحب الشباب العربي بفكرة القدوم إلى لبنان لمتابعة
حيث
ّ
هؤالء النجوم عن كثب في «مباراة العمر».

األولمبيّة» مسلّطا ً الضوء على أهم الجوانب البارزة فيها.
وفي الثانية يتناول رئيس االتحاد اللبناني للشطرنج ،عضو
اللجنة التنفيذية للّجنة األولمبيّة عزت قريطم« ،تحديد
يفصل عضو
األولويّات في الرياضة اللبنانيّة» .وختاما ً ّ
اللجنة األولمبيّة ،رئيس االتحاد اللبناني للكانوكاياك مازن
رمضان ،بصفته رئيسا ً للبعثة اللبنانية إلى ألعاب «ريو
دي جانيرو  »2016تحضيرات البعثة للدورة إدار ّيا ً وفن ّيا ً
وسبُل اإلعداد وآليّات المشاركة ومعاييرها.
ولوجست ّياًُ ،
ويُدير جلسات المنتدى الدكتور ضومط سالمة مم ّثالً كلية
العلوم اإلنسانية.

اتحاد كرة ال�سلة ّ
يحدد مواعيد «المربع الذهبي»
في ض��وء انتهاء مرحلة األدوار
اإلقصائيّة لبطولة لبنان ف��ي كرة
السلة ،ووص��ول أربعة أندية إلى
ال��م��ر ّب��ع ال��ذه��ب��ي ه���ي :ال��ري��اض��ي،
الحكمة ،هومنتمن والمتحد .حدّد
االتحاد اللبناني لكرة السلة مواعيد
م��ب��اري��ات ال��م��رب��ع ال��ذه��ب��ي وف��ق
اآلتي:
ـ ال��ج��م��ع��ة  6أي����ار :ال��م��ت��ح��د _
الحكمة (  45،17ـ مج ّمع الصفدي

الرياضي).
ـ ال��س��ب��ت  7أي����ار :ال��ري��اض��ي ـ
هومنتمن ( 00،17ـ ال��ري��اض��ي ـ
المنارة).
ـ األربعاء  11أيار :الحكمة ـ المتحد
( 30،22ـ غزير).
ـ الخميس  12أي���ار :هومنتمن
ـ ال��ري��اض��ي ( 30،17ـ هومنتمن ـ
مزهر).
ـ ال��ج��م��ع��ة  13أي����ار :ال��م��ت��ح��د ـ

الحكمة ( 45،17ـ مج ّمع الصفدي
الرياضي).
ـ السبت  14أي���ار :ال��ري��اض��ي ـ
هومنتمن ( 00،17ـ ال��ري��اض��ي ـ
المنارة).
ـ األثنين  16أيار :الحكمة ـ المتحد
( 30،21ـ غزير).
األرب��ع��اء  18أي���ار :هومنتمن ـ
ال��ري��اض��ي ( 30،22ـ هومنتمن ـ
مزهر).

غوارديوال مو ّدع ًا� :أ�شعر بالأ�سف
ل ّأن البايرن ي�ستحق اللقب
أع��رب اإلسباني بيب غوارديوال،
المدير الف ّني لنادي بايرن ميونيخ
األلماني ،عن أسفه بعد خروج فريقه
م��ن المربع الذهبي ل���دوري أبطال
أوروبا رغم الفوز على أتلتيكو مدريد
.1-2
وق��ال غ��واردي��وال عقب المباراة:
«أعطيت حياتي لهذا الفريق ،أشعر
باألسف أل ّننا فشلنا مرة أخ��رى في
بلوغ المباراة النهائيّة لدوري أبطال
أوروب��ا» .ث ّم أض��اف« :لقد فعلنا كل
شيء من أجل الوصول إلى النهائي،
أشعر بفخر شديد اتجاه الالعبين».
وكشف بيب أ ّنه يشعر بأسى خاص
اتجاه العبيه «أل ّنهم ال يستح ّقون
عدم الوصول إلى النهائي» ،إلاّ أ ّنه
عاد واعتبر أنّ «أتلتيكو».
وتنتهي مه ّمة غ��واردي��وال التي
ام��ت��دّت ل��ث�لاث��ة أع����وام م��ع ب��اي��رن
ميونيخ ،في  21أي��ار الجاري عقب
المباراة النهائيّة لكأس ألمانيا أمام
بوروسيا دورت��م��ون��د ،ث � ّم سينتقل
لتدريب مانشستر سيتي اإلنكليزي.
وانتهت التجربة األوروبية لغوارديوال

مع النادي البافاري بالخروج ثالث
مرات من المربع الذهبي ،وبالتالي
فشل في تكرار اإلنجاز ال��ذي ح ّققه
سلَفه ي��وب هاينكس ،عندما ُت � ّوج
بثالثية ال���دوري وال��ك��أس ودوري
أبطال أوروبا مع بايرن في .2013
وأك��م��ل ال��م��درب اإلس��ب��ان��ي« :لقد
كافحت ،وبذلت قصارى جهدي ،واآلن
أشعر باألسف ،األرق��ام هي األرق��ام،
وبالنتيجة لم نصل إلى نهائي دوي

األبطال ،علينا أن نتقبّل ذلك ،إ ّنها كرة
القدم ،أشعر بحزن شديد من أجل
الالعبين ،لقد قدّموا بطولة رائعة».
واعترف أ ّنه يعلم بأنّ اللوم سيُلقى
عليه بسبب «عدم الفوز بلقب» دوري
األبطال األوروبي ،لك ّنه تم ّنى التوفيق
لخليفته اإليطالي كارلو أنشيلوتي.
وق��ال ج��واردي��وال« :فعلنا كل شيء
ممكن .أتم ّنى أن ينجح ك��ارل��و في
ذلك».

رومنيغيه :الحكم التركي �أخط�أ بح ّقنا
سلغادو أيام عزّه مع ريال مدريد

تخريج  22مد ّرب ًا في الفوت�سال
ديب :اللعبة ت�سير في خط ت�صاعدي

المد ّربان ديب ّ
وزخور
ّ
نظم االتحاد اللبناني لكرة القدم،
وع��ل��ى م��دى أس��ب��وع ك��ام��ل ،دورة
تدريبيّة في كرة الصاالت (مستوى
أول) ،شارك فيها  22أستاذا ً ومد ّربا ً
ساعيا ً إلى تطوير نفسه ،وكانت قد
أُجريت الدروس العمليّة على ملعب
نادي السد ـ طريق المطار بعد الظهر،
فيما أُعطيت ال��دروس النظريّة في
قاعة أوتيل رامادا قبل الظهر .وبلغ
مجموع الساعات التدريبيّة التي
أش��رف عليها المد ّربان الوطنيّان
حسين دي���ب ودوري ّ
زخ����ور 42
ساعة بمعدّل سبع ساعات يومياً.
م��س��اء أم���س ،وف��ي ق��اع��ة ن��ادي
السد ،وبحضور أمين عام االتحاد
األستاذ جهاد الشحف ،ت ّم توزيع
ال��ش��ه��ادات على المشاركين مع
تمنيات الشحف بمزيد من التط ّور
واالرتقاء للّعبة.
وف��ي س��ؤال للمد ّرب المحاضر

تحت عنوان «لبنان في األل��ع��اب األولمبيّة» وعلى
هامش المنتدى السنوي السابع الخاص بالتربية البدنيّة
ّ
ينظم قسم علم النفس ،في كلية العلوم
والرياضيّة،
اإلنسانية في جامعة سيدة اللويزة – زوق مصبح ،لقا ًء
تحت عنوان «لبنان في األلعاب األولمبيّة» ،وذلك يوم السبت
الواقع في  7أيار الجاري ،ومن العاشرة صباحا ً إلى الثانية
من بعد الظهر ،في «قاعة أبو خاطر» في حرم الجامعة.
ويتض ّمن المنتدى التربوي الرياضي ،ثالث محاضرات،
في األولى يستعرض الدكتور أنطونيو صوطو ،األستاذ
في جامعة األنطونية« ،تاريخ مشاركات لبنان في األلعاب
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حسين دي��ب ،ح��ول أج��واء ال��دورة
وم��دى انعكساتها اإليجابيّة على
اللعبة في لبنان ،أج��اب« :الالفت
في هذه الدورة المشاركة المشكورة
ل��م��د ّرب��ي��ن ج����اؤوا م��ن محافظات
ال��ج��ن��وب وال���ب���ق���اع وال��ش��م��ال،
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال��ت��واج��د المحبّب
للعنصر النسائي باإلضافة إلى
ال��م��د ّرب��ي��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي بعض
ّ
يدل
األكاديميّات ال��ك��رو ّي��ة ،وه��ذا
صراحة على سير اللعبة في ّ
خط
ت��ص��اع��ديّ لجهة نشرها وارت��ق��اء
المستويات الفنيّة» ،مضيفاً« :وال
ّ
ش��ك ب���أنّ تكاثر أع���داد المد ّربين
والمهت ّمين والالعبين سينعكس
مزيدا ً من االهتمام من ِقبَل القيّمين
وبالتالي سيرتفع مستوى اإلثارة
والف ّنيات في جميع البطوالت التي
ّ
تنظم في لبنان» .والجدير ذكره
أنّ ديب وزخور ومعهما المحاضرة

رج��اء شطح تو ّلوا مه ّمة اإلش��راف
التدريبي عمل ّيا ً ونظر ّيا ً طيلة مدّة
الدورة.
رسلة
وف��ي ض��وء التقارير ال ُم َ
من ِقبَل االتحاد ولجنة الفوتسال
تحديدا ً إلى االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم في ماليزيا سيصار إلى إرسال
الشهادات المعتمدة.
والجدير ذك���ره ،أنّ ع��دد أندية
كرة الصاالت المعتمدة في سجلاّ ت
االتحاد اللبناني لكرة القدم قد وصل
إل��ى  41ن��ادي�اً ،غالبيّتهم يم ّثلون
مؤسسات وجمعيات وم��ص��ارف،
مو ّزعون وفق اآلتي:
ـ  10أندية درجة أولى.
ـ  12نا ٍد درجة ثانية.
ـ  13نا ٍد درجة ثالثة.
ـ  6أندية سيدات.
باإلضافة إلى ستة فرق تشارك
في فئة الشباب.

�إيقاف جيفري ويب مدى الحياة
أعلنت لجنة القيم
ال��ت��اب��ع��ة ل�لا ّت��ح��اد
ال��دول��ي ل��ك��رة ال��ق��دم
(ف��ي��ف��ا) ،أ ّن��ه��ا ب��دأت
ب���ا ّت���خ���اذ إج�����راءات
رسميّة بحق جيفري
وي����ب ن���ائ���ب رئ��ي��س
ال���ف���ي���ف���ا ال���س���اب���ق
وال��رئ��ي��س ال��س��اب��ق
التحاد (الكونكاكاف).
وب����������دأ ال���ق���س���م
ال��ق��ض��ائ��ي ف��ي لجنة
القيم إج���راءات بحق
وي���ب ،وه��و م��ن جزر
ك��اي��م��ان ،بعد تل ّقيه
ت��ق��ري��را ً ن��ه��ائ � ّي �ا ً من
قسم التحقيقات في
اللجنة.
وقالت لجنة القيم في بيان لها يوم أمس« :حول التقرير النهائي (للتحقيقات
مع وي��ب) إلى القسم القضائي في  26أبريل  ،2016وهو يتض ّمن توصية
باإليقاف وحظر مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة».
وكانت الشرطة السويسرية قد اعتقلت ويب ،الرئيس السابق التحاد أميركا
الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي (الكونكاكاف) ،مع عدّة مسؤولين آخرين
في الـ 29من أيار الماضي ،في زيوريخ ،بنا ًء على أوامر أميركية بداعي ارتكاب
مخالفات وتجاوزات مالية في فضيحة هائلة عصفت بالـ»فيفا» وأطاحت
بالكثير من مسؤوليه ،وفي مقدّمهم رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السويسري
سيب بالتر.

ا ّتهم النجم األلماني السابق كارل
هايز رومينيغه ،رئيس فريق بايرن
ميونيخ ،الحكم التركي كونيت شاكر
بالتسبّب في إقصاء فريقه من نصف
نهائي دوري أب��ط��ال أوروب���ا أم��ام
ّ
أتلتيكو مدريد اإلسباني.
وقال رومينيغه لقناة ألمانيّة بعد
اللقاء« :نشعر أنّ التأهّ ل قد ان ُتزع
م � ّن��ا ،فالحكم ل��م يُعلن ع��ن تسلّل
غريزمان ف��ي ال��ه��دف األول ،ومنح
ت��وري��س ضربة ج��زاء خ��ارج مربع
العمليات» .ومن جهته ،أ ّكد اإلسباني
ّ
يستحق
فيرناندو توريس أنّ فريقه ال
ضربة ج��زاء لكون العرقلة كانت
خارج المربع ،لك ّنه ضيّعها بعد تص ٍّد
رائع للحارس األلماني مانويل نوير.
وأ ّك���د رومينيغه أنّ فريقه كان
يستحق أكثر ،م��ش �دّداً« :أعتقد أنّ
فريقنا لعب جيدا ً ويستحق الفوز

وبلوغ النهائي في ميالن ،الفريق
بأكمله يستحق االح��ت��رام ،العبو
أتلتيكو مدريد دافعوا جيّدا ً كما تو ّقعنا
إ ّنما اإلقصاء كان مؤلماً ،وال يجب أن
نشعر بالعار لكوننا قدّمنا أفضل ما

لدينا» .من جهتها ،وافقت الصحف
اإلس��ب��ان��ي��ة ع��ل��ى ك�ل�ام رومنيغيه
مش ّككة ف��ي ه��دف غ��ري��زم��ان ،حيث
كان المهاجم الفرنسي متقدّما ً على
مدافعي بايرن ميونخ.

�أدريانو  ...مته ّرب جديد من ال�ضرائب
انض ّم البرازيلي أدريانو مدافع برشلونة إلى قائمة
الم ّتهمين بالته ّرب الضريبي في الفريق الكاتالوني بعدما
وج��ه المدّعي العام للجرائم االقتصادية طلبا ً للقضاء
ّ
للتحقيق في شأن ته ّربه من دفع ضرائب عن بيع حقوق
صورته التجارية ما بين  2011و.2012
وق��ام الالعب البرازيلي بتفويت حقوق بيع صورته
لشركة برتغالية في ماديرا ،وم ّتهم بالتهرب من دفع مبلغ
يصل إلى  646085يورو.
وبذلك ،انض ّم الالعب البرازيلي إلى زمالئه البرازيلي
نيمار واألرجنتينيَّين ليونيل ميسي وماسكيرانو ،الذين
يواجهون ُتهما ً بالته ّرب الضريبي أمام القضاء اإلسباني.
ومن المحتمل أن ُتضاف أسماء جديدة إلى القائمة!

مجدد ًا المد ّرب الم�شاغب ّ
ّ ...
مهدد بالطرد دوري �أبطال �آ�سيا لكرة القدم
في ضوء التص ّرف الذي قام به مد ّرب فريق أتلتيكو مدريد األرجنتيني
دييغو فوز بطعم الخ�سارة لالتحاد ال�سعودي على �سباهان الإيراني
سيميوني اتجاه عضو طاقم إدارة مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ األلماني،

نهائي دوري أبطال أوروبا على الرغم من خسارته
والتي انتهت بتأهّ ل فريقه إلى
ّ
بنتيجة  1ـ  ،2من المتو ّقع أن يتع ّرض المد ّرب المشاغب إلى عقوبة شديدة ،قد
تصل بحسب المتابعين إلى إبعاده عن مقعد المدير الف ّني في المباراة النهائيّة.
وكان سيميوني قد طلب إجراء تغيير خالل الدقائق األخيرة من المباراة ،حيث كان
ُلح على الحكم الرابع وأحد أفراد طاقم إدارة المباراة بسرعة ا ّتخاذ قرار التبديل.
ي ّ
لك ّنه أسرع ناحية اإلداري ث ّم دفعه بيده ،فصدم األخير وعاش لحظة «رعب»
بسبب تص ّرف سيميوني وصراخه .ولما لم ي ّتخذ الحكم التركي تشاكر أيّ إجراء
بح ّقه ،قد يلجأ االتحاد األوروبي عند مراجعة اللقطة إلى ا ّتخاذ القرار المناسب.
يُذكر أنّ سيميوني يقضي عقوبة اإليقاف في ال��دوري اإلسباني حتى نهاية
الموسم ،وفي حال إيقافه أوروب ّيا ً سيكون بعيدا ً عن فريقه محل ّيا ً وأوروبياً...
وقد تمت ّد العقوبة إلى الموسم المقبل.

ح ّقق فريق االتحاد السعودي فوزا ً بطعم الهزيمة على فريق سباهان أصفهان اإليراني ( )0-2في المباراة التي جمعتهما
أمس األربعاء في سلطنة عمان ،وذلك ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
سجل هدفي الفريق السعودي ك ّل من الروماني لوسيان سانمارتين ،وأحمد عيسى الناظري في الدقيقتين (15
وكان قد ّ
و )74على التوالي ،من زمن اللقاء الذي أُقيم على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في العاصمة العُ مانية
مسقط.
وسبق لفريق االتحاد أن اكتسح الفريق اإليراني بأربعة أهداف نظيفة في لقاء الذهاب الذي جمعهما في  20نيسان الماضي.
وخرج االتحاد من مواصلة مشواره في البطولة ،على الرغم من فوزه ،نتيجة تعادل لوكوموتيف طشقند األوزبكي متصدّر
المجموعة األولى برصيد  10نقاط ،أمام ضيفه النصر اإلماراتي صاحب المركز الثاني برصيد  9نقاط ،وتأهّ لهما معا ً إلى الدور
السادس عشر ،الحتاللهما المركزين األول والثاني على التوالي في المجموعة .بينما احت ّل االتحاد المركز الثالث برصيد  9نقاط
أيضاً ،لك ّنه تخلّف عن النصر بنتيجة المواجهات المباشرة ،ليودّع البطولة مع سباهان أصفهان األخير برصيد  3نقاط فقط.

