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ك�أ�س «ال�صاالت» لبنك بيروت على ح�ساب الميادين
أح��رز فريق بنك بيروت وبغياب العبيه
الصاالت
األجانب بطولة كأس لبنان في كرة ّ
بعد ف��وزه في المباراة النهائيّة على فريق
الميادين بنتيجة ( 5ـ  ،) 3انتهى الشوط األول
لصالح الفائز بنتيجة ( 2ـ  ،)1وتميّزت المباراة
التي جمعتهما على ملعب الرئيس إميل لحود
في مار روكز بروحيّة الثأر من جانب العبي
السعي إلى حصد «الثنائية» من
البنك مقابل ّ
جانب العبي المحطة البرتقالية .والجدير ذكره
أنّ األخير نجح منذ أسبوعين بسحب بساط
البطولة من تحت أقدام «البنك» الذي سبق أن
أحرز»ثنائيّة» الموسم الماضي ،فعاش على
أمجاد إنجازه مع تسلّل حالة التراخي إلى أداء
العبيه ،باعتبار أنّ نكهة البطولة هي األطيب،
وبذلك تو ّزعت ألقاب الموسم على الفريقين.
مشجع ،والحضور
أمام ما يُقارب خمسمئة
ّ
الكثيف للجيش اللبناني مستضيف الحدث
األخ��ي��ر ف��ي روزن��ام��ة م��وس��م «ال��ف��وت��س��ال»،
ق �دّم الفريقان فواصل فنيّة سريعة ورائعة
مصحوبة بفرص ضائعة وتسديدات طائشة،
وشهدت المجريات أخطاء متبادلة نجح العبو
البنك في استغاللها وترجمتها إلى أهداف ،فيما
فشل العبو الميادين في استثمارها بشكل جيّد.
وعلى وق��ع تشجيع مستمر من المدرجات،
اهت ّزت الشباك ت��ار ًة هنا وأخ��رى هناك ،مع
بقاء البنك متقدّما ً طيلة وقت المباراة ،لينتهي
سجل
الشوط األول لصالحه بنتيجة ( 2ـ ّ ،)1
ه��دف��ي البنك م��ه��دي قبيسي وع��ل��ي طنيش
«السيسي» مقابل هدف المدافع سلوبودان
للميادين.
وفي الشوط الثاني حاول العبو الميادين
إدراك ال��ت��ع��ادل ،لكن ك��ل محاوالتهم ب��اءت
بالفشل ،ال بل قضى عليها المتألق علي طنيش
إثر تسجيله هدفه الثاني لير ّد حسن زيتون
أفضل العبي فريقه قبل النهاية بـ  13دقيقة
بهدف ملعوب ،مبقيا ً الفارق على حاله (3
ـ  ،)2وم��ع ارتفاع وتيرة اللعب شهدت آخر
الدقائق احتكاكات كثيرة وخشونة زائ��دة،
وفي ضوء تس ّرب طعم الخسارة إلى نفوس
الصلب
العبي الميادين ج ّراء التمركز الدّفاعي ّ
بمواجهة مهاجميهم مع تأ ّلق الحارس حسين

�سالغادو وعنتر يك�شفان �أ�سماء نجومهما لـ«مباراة العمر»
كشف النجمان ،اإلسباني ميشال سالغادو واللبناني
رضا عنتر ،عن األسماء التي سيتأ ّلف منها فريقيهما في
«مباراة العمر» التي سيستضيفها ملعب مجمع الرئيس
فؤاد شهاب الرياضي في جونية في  10أيلول المقبل،
وذلك خالل مؤتمر صحافي حاشد عقدته شركة «أرابيكا
سبورت» التي تقوم بالمبادرة ،وشركة «سبور إيفازيون»
ّ
المنظمة ،في فندق «لو غراي» في وسط بيروت.
المؤتمر الصحافي بدأ مع النشيد الوطني اللبناني ،تلته
كلمة لرئيس شركة «أرابيكا سبورت» عدنان ياسين ،أشار
فيها إلى أهميّة هذا الحدث وأبعاده التي ستنعكس إيجابا ً
على لبنان وكرة القدم اللبنانية بشك ٍل عام ،مضيفاًٌ « :ك ُثر
سيتح ّمسون لرؤية هؤالء النجوم عن كثب ،ونحن نتطلّع
أيضا ً إلى المباراة رياض ّيا ً وسياح ّيا ً أل ّنها من الخطوات
التي يمكن أن تش ّد أنظار العالم إلى لبنان على أ ّنه بمقدوره
لعب دو ٍر كبير على مختلف األصعدة».
ولفتَ ياسين إلى أنّ المباراة تندرج ضمن المبادرات
االجتماعية ،ويمكن أن يكون عنوانها ال��س�لام ،كونها
ستكون أشبه بمهرجانٍ ف ّني كبير على غرار المهرجانات
التي ُتقام في نهائي كرة القدم األميركية ،مؤ ّكدا ً أنّ أسعار
البطاقات ستبدأ من  25دوالر أميركي ،وستكون في متناول
الجميع في نقاط بيع محدّدة.
ّ
محطاتٍ مشرقة في مسيرة
وبعد فيديو قصير عن
عنتر ،تحدّث الكابتن المعتزل لمنتخب لبنان عن اندفاعه
للمشاركة في ه��ذا ال��ح��دث ،ق��ائ�لاً« :ه��ي من الخطوات
المميّزة التي تعطينا أم�لاً ب��والدة كرة قدم محترفة في
لبنان عبر عقليّة منفتحة على العالم» .ليتابع« :عندما
أطلقت أكاديميّتي الخاصة قبل أسابيع قليلة في صور،
كان هدفي تقريب الالعبين الصغار من الساحة العالمية،
وهم سيحضرون من دون ّ
شك إلى جونيه لمتابعة اللقاء،

الهمداني «قشطة» في ص ّد جميع المحاوالت
المتأتية من خالل المرتدّات السريعة والكرات
الطويلة ،شنّ طنيش وخير الدين وقبيسي
جملة من الهجمات أسفرت سريعا ً عن هدف
ث��ال��ث للسيسي (ال��راب��ع لفريقه) لتصبح
النتيجة ( 4ـ  ،)2ث ّم زاد أحمد خير الدين في
تعميق جراح فريق المحطة المستسلم لتصبح
النتيجة ( 5ـ  ،)2وفي لحظة تراخي مع شعور
ُمسبَق بانتهاء اللقاء لصالحهم انس ّل حسن
ليسجل هدفه الشخصي الثاني وتصبح
زيتون
ّ
النتيجة ( 5ـ  ،)3بعدها بثوانٍ معدودة أطلق

الحكم صافرة النهاية معلنا ً بنك بيروت بطالً
لكأس الصاالت.

لقطات من المباراة

ـ سلّم أمين عام االتحاد اللبناني لكرة القدم
جهاد الشحف كأس البطولة إلى كابتن بنك
بيروت.
ـ قاد المباراة الحكم الدولي خليل بهلوان،
وعاونه إيلي حكيم وبشير بشارة.
ـ راقب المباراة حسين عبد الرضا بتكليف
من لجنة إدارة البطولة ،فيما تابعها إلى جانبه

مدير البطولة حسين ديب.
ـ تغيّب رئيس فريق الميادين األستاذ فادي
نعمه عن حضور المباراة ،فيما واكبها أمين
س � ّره الزميل سليم عواضة ،ال��ذي اعتبر أنّ
فريق بنك بيروت نجح في استثمار األخطاء
التي ارتكبها العبو فريقه في حين فشل العبو
المحطة في ترجمة ما سنح لهم من فرص
وتوجه
واستغالل أخطاء الفريق الخصم،
ّ
مه ّنئا ً لفريق بنك بيروت معتبرا ً أنّ الموسم
الصاالت في
الحالي كان من أفضل مواسم كرة ّ
لبنان.

الم ّتحد والحكمة يفتتحان «الفاينال فور» وغد ًا الريا�ضي يلتقي هومنتمن
يسته ّل فريق الم ّتحد ال��ي��وم ،م��ش��واره في
مرحلة «الفاينال فور» باستضافة فريق الحكمة
في أولى مباريات السلسلة المؤلفة من سبع
مباريات ،وذلك في مج ّمع الصفدي الرياضي
ـ طرابلس ( .)17،45على أن يتأهّ ل الفائز من
هذه السلسلة إلى الدور النهائي لمواجهة الفائز
بين الرياضي ب��ي��روت حامل اللقب وضيفه
هومنتمن في المواجهة الثانية ضمن أضالع
المربع الذهبي ،والتي ستنطلق االثنين المقبل
في المنارة (.)17،30
هذا ،وسيسعى الم ّتحد لتأكيد تف ّوقه على
منافسه بعد أن فاز عليه أربع مرات متتالية هذا
الموسم .ففاز في مباراتي ال ّذهاب واإلياب خالل
الدور األول للبطولة  98-113و ،95-96ث ّم
عاد وجدّد فوزه م ّرتين في الدور الثاني بنتيجة
 66-68و .95-96وواج��ه الم ّتحد صعوبة
كبيرة قبل تأهّ له إلى الدور ما قبل النهائي بفوزه
على بيبلوس بطل كأس لبنان بنتيجة ،2-3
في حين نجح الحكمة من الدّخول إلى المربع
الذهبي بفوزه على التضامن ال��زوق بنتيجة
 1-3في األدوار اإلقصائ ّية (دور الثمانية).
من جهته ،ي��درك البوسني آالن ب��از م��د ّرب
المتحد صعوبة المباراة التي تنتظره أمام
منافسه الذي تط ّور كثيرا ً في اآلونة االخيرة.
وسيع ّول ب��از في ه��ذه المباراة على الثنائي
األميركي مايك تايلور وراميل كوري وهيرفي
الميزانا القادم من ساحل العاج ،باإلضافة إلى
شارل تابت وعمر األيوبي وعمر الترك وعالء
الدين أرناؤوط لبلوغ النهائي.
من جهته ،سيكون اعتماد ف��ؤاد أب��و شقرا
مدرب الحكمة على األميركي تيريل ستوغلين،
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للسعي نحو
الذي آمل أن يعطي دافعا ً لهم وألبناء جيلهم ّ
التطور وإصابة اإلنجازات التي يمكن أن ترفع من مستوى
اللعبة ولبنان».
وتال كلمة عنتر فيديو آخر يختصر المسيرة المجيدة
لسالغادو نجم ريال مدريد وإسبانيا السابق ،ليبادر إلى
الكالم بعدها موضحاً« :أعمل في منطقة الشرق األوسط
منذ فترة ،ول��ديّ الكثير من المشاريع لتشجيع بلدانٍ
عدّة على ا ّتخاذ خطوات كبيرة في عالم الكرة ،وها نحن
ّ
لننظم هذه المباراة
نصل بأفكارنا وطموحاتنا إلى لبنان
الرائعة ،التي ستكون األهميّة االستعراضية فيها هي
األس���اس» .ث� ّم أض��اف« :ه��ي ليست زيارتي األول��ى إلى
لبنان ،وأنا متح ّمس جدا ً وبشك ٍل أكبر هذه المرة للقدوم مع
هؤالء النجوم وخوض مباراة من هذا النوع».
ووص���ف س��ال��غ��ادو زم�ل�اءه النجوم بمجموعة من
أفضل الالعبين الذين م � ّروا في تاريخ اللعبة ،قبل أن
يستعرضهم إث��ر فيديو آخ��ر ،كشف عن أسماء فريقه
الذي سيكون مؤ ّلفا ً منه ومن زميليه السابقين في ريال
مدريد البرازيلي روبرتو كارلوس والبرتغالي لويس
فيغو ،وقائد برشلونة السابق كارليس بويول ،ونجم
وسط مانشستر يونايتد سابقا ً بول سكولز ،إضاف ًة إلى
الحارس األلماني المعروف ينس ليمان .وأبقى سالغادو
على اسمين لم يكشف عنهما في تشكيلته ،ويُتو ّقع أن
يكونا من العيار الثقيل ايضاً.
أ ّما عنتر فقد اختار تشكيل ًة مؤ ّلفة من العبين لمعوا إلى
جانبه في منتخب لبنان سابقاً ،وهم :الحارس زياد الصمد،
ويوسف محمد ،وفؤاد حجازي ،وفيصل عنتر ،وموسى
حجيج ،وعباس عطوي ،وعباس عطوي «أونيكا».
ختاماً ،سلّم ياسين شهاد ًة تقديريّة إلى سالغادو بسبب
اختياره أخيرا ً أفضل ظهير أيمن في تاريخ ريال مدريد.

«محرز» في عين بر�شلونة
أثار كمال بن قوقام ،وكيل أعمال
الالعب الموهبة رياض محرز شكوكا ً
كثيرة حول مستقبل الالعب الجزائري
في صفوف ليستر سيتي بطل الدوري
اإلنكليزي الممتاز ،بقوله إنّ نسبة
استمرار محرز مع ناديه تبلغ 50
 %فقط ،وسط تقارير توحي بشكل
صريح إلى اهتمام ن��ادي برشلونة
بطل إسبانيا بالتعاقد معه.
وتأ ّلق محرز ( 25عاماً) بتسجيله
 17ه��دف �ا ً ف��ي ال����دوري اإلنكليزي
ب��اإلض��اف��ة إل���ى تقديمه  11ه��دف�ا ً
ل��زم�لائ��ه ،م��ا منحه ج��ائ��زة رابطة
الالعبين المحترفين ألفضل العب
في إنكلترا هذا العام ،مع اإلشارة إلى
دوره المحوري والفاعل في مساعدة
ناديه المغمور للفوز باللقب ألول مرة
في تاريخه.
ونقلت وسائل إعالم بريطانيّة عن
بن قوقام قوله« :عندما يتأ ّلق العب
مثلما فعل رياض هذا الموسم ،فإ ّنه
يبدأ في خطف األض��واء واالهتمام.
إ ّنه سعيد جدا ً بوجوده في ليستر،

وبالطبع كان موسما ً رائعاً».
وت��اب��ع« :سيلعبون ف��ي دوري
األبطال الموسم المقبل ،ولذا سيكون
سعيدا ً بالبقاء .لكن في مثل س ّنه إذا
وصلته فرصة للّعب مع فريق كبير
فإ ّنه سيفكر في األمر .أقول إنّ نسبة
اس��ت��م��راره م��ع ليستر تبلغ % 50
حالياً ».ث ّم تابع« :وصلتنا عروض
من داخل وخارج إنكلترا».
م��ن جهته ،أ ّك��د إي���اوات سريفاد

هانا برابا ،نائب رئيس نادي ليستر
في وقت سابق ،أنّ النادي عازم على
االحتفاظ بأبرز العبيه.
وعلى جبهة ال��دوري اإلنكليزي،
يستضيف ليستر سيتي منافسه
إي��ف��رت��ون ص��اح��ب ال��م��رك��ز  11غ��دا ً
السبت في مباراة ستشهد احتفاالت
صاخبة ،وبحضور جماهيره أثناء
تسلّمه ك��أس ال����دوري اإلنكليزي
الممتاز.

المالكمان خان وكانيلو ي�سخران من ترامب

ال��ذي تكمن خطورته بالتسديدات الثالثية
وم��ن ورائ��ه مواطنه ديماريوس بولدز الذي
نجح في مركز صانع األلعاب .ومن الجانب
المحلّي ،سيعتمد الحكمة على روي سماحه
وإيلي رستم ورودريك عقل وهايك جيوقجيان.

ه��ذا ،وينتظر جمهور الحكمة ب��ف��ارغ الصبر
مشاهدة العبه النيجيري الجديد إيكينيشوكو
إب��ي��ك��وي ال���ذي سيحل ب���دال ً م��ن البريطاني
ت���ود أوب���راي���ن ال���ذي ت��ع�� ّرض ل�لإص��اب��ة في
مباراته األخيرة التي لعبها أم��ام التضامن.

وهذه هي المرة  22التي يتأهّ ل فيها الرياضي
بيروت وغريمه التقليدي الحكمة إل��ى ال��دور
قبل النهائي للبطولة منذ م��وس��م -1993
 ،1994مقابل ست مرات للم ّتحد ومرة واحدة
لهومنتمن.

ع�شرة �أميرك ّيين في «الفاينال فور»
أذاعت األمانة العامة لالتحاد اللبناني لكرة السلّة أسماء الالعبين األجانب الـ 12ضمن صفوف
األندية األربعة المتأهّ لة إلى المرحلة نصف النهائية لبطولة «بيبسي» ألندية الدرجة األولى في كرة
ّ
يحق أليّ نا ٍد تبديل أيّ العب أجنبي حتى نهاية البطولة ،والجدير ذكره أنّ  10من أصل
السلة ،حيث ال
 12هم من التابعيّة األميركيّة ،باإلضافة إلى العبين من القارة األفريقيّة .وفي ما يلي أسماء الالعبين:
 الرياضي :جيهمار كلينتون المونت يونغ (الواليات المتحدة) ،روب��رت كريستوفر دانييلز(الواليات المتحدة) ،أرون سينكي هاربر (الواليات المتحدة).

ثورة هومنتمن  ...هل تثمر بطولة؟
مانوكيان مت�ش ّوق لمواجهة الريا�ضي
ربما هي المرة األولى التي يصل فيها فريق هومنتمن إلى قبل
النهائي منذ تحديث البطولة في العام  ،1993فالمد ّرب جو مجاعص
عرف كيف يتعامل مع البطولة بشكل تدريجي ،وبالرغم من تقديم
مجموعته مباريات قويّة خالل الدوري المنتظم إلاّ أ ّنه عانى كثيرا ً
ّ
لتخطي هوبس  2 – 3في الدور اإلقصائي «فاينال  ،»8وقد اعتمد
مجاعص في مسيرته الفنيّة على الثالثي األميركي نورفيل بيل
وديواين جاكسون وكيفن غالواي في األدوار النهائيّة لينض ّموا إلى
تشكيلة الفريق المحليّة بقيادة نديم سعيد وأحمد إبراهيم وسيفاك
كتينجيان.
من جهته ،كشف رئيس النادي المندفع الستعادة بريق «األزرق
البرتقالي» غي مانوكيان ،أنّ فريقه منذ بداية الموسم حدّد أهدافا ً
واضحة تتم ّثل في بناء فريق قوي أمالً في البقاء ضمن مصاف أندية
الدرجة األولى مع السعي الجاد الحتالل مركز متقدّم في الدوري
المنتظم وصوال ً إلى المربع الذهبي ،وكشف مانوكيان «ال ّ
شك أنّ في
أولويّاتنا للمواسم المقبلة الوصول إلى اللقب ،آملين إحرازه تزامنا ً
مع مئوية النادي في العام  ،»2018ث ّم تابع« :استلمت النادي هذا
العام ،والحمدلله لقد ح ّققنا األهداف التي رسمناها ،وانا متش ّوق
للسلسلة التي جمعتنا بمواجهة الرياضي ،خصوصا ً أنّ الفريقين
يمتلكان قاعدة شعبية كبيرة وسنلعب من دون ضغوط وقد نش ّكل
مفاجأة ،ألنّ فريقنا ممتاز بعناصره المحليّة واألجنبية ،والدليل
على ذلك اختيار ثالثة من العبينا للمنتخب إضافة إلى إمكانيّة
تجنيس نورفيل بيل ،وسيكون الحافز أكبر لفريقنا ض ّد بطل لبنان
َّ
تتخط
الذي كلّف حوالى ثالثة ماليين دوالر في حين أنّ ميزانيّتنا لم
 650ألفاً».
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اللبناني فادي
باخو�س في «�سوبر
بايك» البحرين
ي���ش���ارك ال���د ّراج اللبناني ف��ادي
ب��اخ��وس ف��ي ال��ج��ول��ة الخامسة من
بطولة البحرين للد ّراجات الناريّة
(السوبر بايك) التي ستنطلق اليوم
على حلَبة البحرين ال��دول��ي��ة ،على
متن دراج��ة ناريّة من طراز «دوكاتي
 »899بمشاركة  18د ّراج من إنكلترا
والسعودية وقطر والسويد.
ويسعى ب��اخ��وس ،وه��و مهندس
ص��ن��اع��ي م��ن م��وال��ي��د ال��ع��ام 1976
وف��ي رص��ي��ده  15نقطة ف��ي البطولة
ح��ت��ى اآلن ،إل����ى ت��ح��ق��ي��ق نتيجة
جيدة في المرحلة الخامسة بعدما
احت ّل المركز الثاني عشر والعاشر
تواليا ً في الجوالت السابقة ،ويضع
نصب عينيه تحقيق نتيجة أفضل.
يُشار إل��ى أنّ باخوس سيشارك في
الجولة األخيرة من البطولة التي س ُتقام
في  13أيار الجاري ،مع العلم أ ّنه شارك
سابقا ً في سباق على حلَبة موجيللو
اإليطالية .وسيشارك في سباق ثاني
على الحلَبة عينها ف��ي آب المقبل.
وكان باخوس قد شارك في سباق أُقيم
العام الفائت في كاتالونيا (إسبانيا)،
واحت ّل المركز الثاني في نتيجة مش ّرفة
ج��� ّدا ً ل��ل��د ّراج اللبناني الساعي إلى
تحقيق اإلنجازات.

وج��ه نجما المالكمة،
خ�لال مؤتمرهما الصحافيّ ،
ّ
المرشح
أمير خان وسول كانيلو ،سهام نقدهما با ّتجاه
الجمهوري للرئاسة األميركية دونالد ترامب ،وذلك ُقبيل
مباراتهما الحاسمة على اللقب والتي ستجري وقائعها في
الس فيغاس.
وأشار أمير خان بإصبعه ساخرا ً من دونالد ترامب،
مدّعيا ً أنّ هذه ربما قد تكون آخر معركة له في الواليات
المتحدة ،فيما لو أصبح ترامب رئيساً.
يُذكر أنّ ترامب يريد فرض حظر على جميع المسلمين
من دخول الواليات المتحدة ،وبنا ًء عليه ،فإنّ خان يريد
أن يقول إنّ فوزه قد يقضي على آماله في القتال بالواليات

المتحدة مرة أخرى.
وأضاف خان« :حلمي هو القتال في المباراة الكبيرة
في الس فيغاس ،ولن أتخلّى عن حلمي ،إلاّ أنّ هذه قد
تكون مباراتي األخيرة مع كانيلو إذا أصبح دونالد ترامب
رئيساً» .من جانبه ،أرسل كانيلو رسالة للسياسي المثير
للجدل ،مشيرا ً إلى أنّ واح��دة من السياسات المجنونة
للمرشح الجمهوري للرئاسة ،هو بناء جدار بين الواليات
المتحدة والمكسيك ،مشيرا ً إلى أنّ أفكار ترامب مسيئة
للمجتمع األميركي.
وقال كانيلو في مؤتمر صحفي« :ال أريد التو ّرط في
القضايا السياسية ،لكن ّ
ترشح الرجل ُمض ّر ومؤذٍ».

�إيقاف فياليني وهوث  3مباريات لت�شابكهما بالأيدي
ا ّتخذ االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم
عقوبة اإليقاف لثالث مباريات بحق
البلجيكي من أصول تونسيّة مروان
فياليني الع��ب مانشستر يونايتد،
وال��م��داف��ع األل��م��ان��ي روب��رت ه��وث
العب ليستر سيتي بسبب سلوكهما
العنيف .وك���ان ال�لاع��ب��ان تشابكا
باأليدي خالل مباراة فريقيهما التي
انتهت بالتعادل  ،1-1حيث قام
هوث مدافع ليستر بش ّد شعر الدولي
البلجيكي الذي ر ّد على األمر بضربة
قوية سدّدها إلى ّ
فك هوث.
وق����ال االت���ح���اد اإلن��ك��ل��ي��زي في
بيان رس��م��ي« :ال�لاع��ب��ان يتح ّمالن
المسؤولية بسبب سلوكهما العنيف
داخ��ل الملعب» .وسيغيب فياليني

عن آخر ثالث مباريات لفريقه ،لك ّنه
سيستطيع خ���وض ن��ه��ائ��ي ك��أس
إنكلترا ي��وم  21أي��ار الجاري ض ّد

كريستال باالس ،بينما سيغيب هوث
عن مشاركة فريقه غدا ً السبت عند
مواجهته إيفرتون.

الالعبون ال�سعوديون
تخ�سير غوتنبرغ �أمام
مالماو ب�سبب المفرقعات  ...الأكثر �إدمان ًا
على الكحول!

اعتبرت لجنة االنضباط في االتحاد السويدي لكرة
القدم فريق مالماو فائزا ً بنتيجة 3-صفر على مضيفه
غوتنبرغ ،وذلك بعد إلغاء مواجهتهما في الدوري بسبب
شغب الجماهير صاحبة الضيافة.
وأُلغيت المباراة في  27نيسان الماضي بعد  77دقيقة،
وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي ،وذلك إثر انفجار
بعض األسهم الناريّة قرب قدم توبياس سانا جناح مالماو
الذي كان يقوم باإلحماء استعدادا ً لنزوله بديالً .ور ّد سانا
بخلع علم الزاوية من الملعب وإلقائه ناحية الجماهير.
وقالت لجنة االنضباط« :أوقف الحكم يوناس أريكسون
مشجعي غوتنبرغ ألعابا ً ناريّة
المواجهة بعدما ألقى أحد
ّ
على العب من مالماو والحكم المساعد ،ما يعني أنّ قرار
إلغاء المواجهة ت ّم اتخاذه من منطلق أنّ األمن في الملعب
باتَ مهدداً».
وبهذا القرار يرتقي مالماو إلى المركز الثاني في الترتيب
برصيد  15نقطة بعد سبع مباريات متأخرا ً بفارق األهداف
وراء نوركوبينغ بطل  ،2015بينما بقي غوتنبرغ سابعا ً
برصيد  11نقطة.

ا ّتهم اإلعالمي السعودي محمد البكيري ،العبي الدوري
السعودي بتناول الكحوليّات في تغريدات ع �دّة عبر
حسابه على موقع التواصل االجتماعي «تويتر».
وغ ّرد البكيري« ،أنتظر بحماس انطالق مشروع الرئاسة
القريب في الكشف عن الكحول للح ّد من ظاهرة تعاطيها
بين الالعبين ،واألكيد أنّ البعض سينكشف ويعجز لسانه
عن التصريح».
وت��اب��ع« ،بعض الالعبين الذين يدخلون التمارين
في حاله سكر بيّن من أثر الكحول ويج ّرون أقدامهم في
المباريات ،لم يعد يردعهم استبعاد أو حسومات».
وزاد« ،األندية تشكو من تنامي ظاهرة تعاطي الكحول
بين بعض الالعبين ،وما إق��رار الرئاسة تشكيل لجنة
للكشف عليها إلاّ دليل على خطورة الوضع».
وتابع« ،إذا أرادت الرئاسة واألندية أن تنهض وتنتفض
عليها أن ال تدفن رؤوسها أمام الحقائق الم ّرة والحلول
لبترها .واللي يزعل يزعل».

