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الخ�سارة الثانية لل�صفاء على يد ال�ساحل
النبي �شيت ين�سحب اعترا�ض ًا على هتافات م�سيئة

موسى كبيرو محتفال بهدفه األول

�إبراهيموفيت�ش خارج �أ�سوار باري�س

أبو ذياب وحجيج ...العم والصهر

مفاجأتان غير متو ّقعتان ُسجِّ لتا خالل المرحلة  21من بطولة
لبنان لكرة القدم .في تفاصيل األولى نقرأ وقوع الخسارة الثانية
لفريق الصفاء متصدّر الترتيب على يد مقلق الكبار فريق شباب
الساحل ،وهكذا ر ّد الصهر (موسى حجيج م��درب الساحل)
صاع «ال��ذه��اب» صاعين في «اإلي��اب» لع ّمه غسان أبو دياب
مد ّرب الصفاء ،وبذلك أفسح الساحليّون المجال للعهد للتربّع
ّ
بتخطي األنصار .أ ّما
على كرسي الصدارة فيما لو نجحوا اليوم
المفاجأة الثانية ،فهي نتيجة مت ّوقعة لما ك ّنا قد نبّهنا منه وأشرنا
اليه أكثر من م ّرة ،حيث انسحب فريق النبي شيت من مباراته
ّ
الموشحات النجماوية
أمام النجمة وبشكل تكتيكي ر ّدا ً على سيل
المسيئة التي صدرت عن سابق تص ّور وتنظيم من المدرجات
النبيذيّة بحق نادي النبي شيت ورئيسه السيّد أحمد الموسوي،
الذي ص ّرح بعد المباراة بأ ّنه وصل إلى مرحلة القرف وقد عزم
على ترك ميدان كرة القدم بشكل نهائي ،ألنّ أخالقيّاته ال تسمح
له بالبقاء في أجواء غارقة باألحقاد والضغائن ،وبعيدة كل البعد
عن الروح الرياضية واألخالق اإلنسانية.

الكبيران كبيرو وكوراني

قدّم فريق شباب الساحل أجمل مبارياته هذا الموسم ،فيما
قدّم الصفاء أسوأ عروضه فجاءت النتيجة لمصلحة الساحليّين
المتطورين من أسبوع إلى آخر ( 3ـ  ،)1الشوط األول انتهى
سجل موسى كبيرو الهدف األول لفريقه في الدقيقة
ساحليا ً  2ـ ّ ،0
الثالثة بعد استقباله الجيد لكرة زهيرعبدالله الطويلة ،حيث
فشل محمد زين طحان في تشتيتها برأسه ليتقدّم «الكبير» كبيرو

مسجالً هدفا ً رائعا ً في مرمى إبراهيم
بين ثالثة العبين وحارسهم
ّ
الموسى ،بعد ذلك سنحت بعض الفرص الخجولة للصفاء مقابل
إصرار ساحلي على ّ
دك المرمى الصفاوي عبر تسديدات من جميع
االتجاهات .وفي الدقيقة ( )2 + 45من الشوط األول ،استغ ّل
كبيرو تمريرة أمامية وصلته من الدفاعات الساحلية لينس ّل خلف
مدافعي الصفاء منفردا ً بالمرمى ومسدّدا ً في قلب الشباك .وحاول
الصفاويون أن يستعيدوا هيبة المتصدّر في الشوط الثاني ،إلاّ أنّ
حسن كوراني تعملق في الكرة التي وصلته وم ّر عن المدافعين
وسجل مرتاحا ً داخل المرمى المش ّرع (د  .)74وفي ضوء ارتفاع
ّ
المعنويات الساحلية وعلى وق��ع االحتفال بالهدف الثالث،
احتسب الحكم هادي سالمة ضربة جزاء لمصلحة الصفاء إثر
لمسة يد على الالعب هشام الشحيمي ،فنجح كونيه بهز شباك
العائد عباس شيت (د .)76ث ّم سارت الدقائق األخيرة وسط
قناعة صفاوية بأنّ الخسارة قد وقعت ،وعلى وقع محاوالت
ال لون لها وال فعاليّة أطلق الحكم صافرة النهاية ،معلنا ً عن
ارتفاع مستوى اإلثارة في البطولة ،وعن إبقاء هويّة البطل حتى
آخر ثانية من عمر المباراة التي ستجمع بين العهد والصفاء في
المرحلة األخيرة من الدوري.

موقف حاسم من الموسوي

قبل انطالق المباراة على ملعب بحمدون بين النجمة النبي
ّ
موشحاته وشتائمه للفريق
شيت ،راح جمهور النجمة يُطلق
البقاعي ولرئيسه أحمد الموسوي ،ولم ُتفلح االعتراضات على
هذا األمر المعيب ،ال بل زاد المشجعون تجريحا ً وتقريعاً ،ما دفع

بالموسوي إلى ا ّتخاذ ق��راره باالنسحاب من خوض المباراة،
فترك الملعب على عجل .فيما لجأ مدير الفريق سمير رزق
والمدرب محمد الدقة إلى متابعة الميني مباراة ،حيث راح العبو
النبي شيت يرمون بأنفسهم أرضا ً واالنسحاب من الملعب تباعا ً
مع خالد الصالح وعلي بزي ومالك الموسوي ومحمد حالني
فمحمد الموسوي ،وفي الدقيقة  14أعلن الحكم حسام المقدم
نهاية المباراة لعدم تواجد العدد الالزم من النبي شيت على أرض
الملعب .مع اإلشارة إلى أنّ رزق ص ّرح لنا بأنّ ما حصل خارج عن
نطاق الروح الرياضية ،ويندرج في خانة القضاء على الرياضة
في لبنان ،مشيرا ً إلى أنّ فريقه سيخوض مباراته مع شباب
الساحل في المرحلة األخيرة في ملعبه من باب تأدية الواجب.
ولم ِ
ينف القرار الذي وصلنا عن نيّة رئيس الفريق بترك ساحات
كرة القدم نهائياً.

مباريات اليوم

يتواجه اليوم السبت على ملعب برج حمود الجاران اللدودان
الراسينغ والحكمة ،الراسينغ في وض��ع مريح والحكمة في
العناية الفائقة ،فيما يح ّل الشباب الغازية ضيفا ً ثقيالً على السالم
زغرتا ،ويطمح الفريقان إلى كسب النقاط كاملة للتنعّ م ببعض
الراحة ورفع مستوى اآلمال بالبقاء ،كما يلتقي العهد واألنصار
على ملعب بحمدون في مباراة نارية ،حيث االستعدادات عالية
المستوى عند الطرفين ،فيما ُتختتم المرحلة  21غدا ً األحد بلقاء
سيجمع بين االجتماعي وطرابلس على ملعب الرئيس الشهيد
رشيد كرامي.

بطولة لبنان بكرة ال�سلة (الفاينال )4

أعلن نادي باريس سان جيرمان
رسم ّيا ً رحيل نجمه السويدي زالتان
إبراهيموفيتش بعد أن ا ّتفق الطرفان
على عدم تجديد العقد الذي ينتهي
في الثالثين من حزيران المقبل.
وجاء في الموقع الرسمي لنادي
العاصمة الفرنسية ب��أنّ هذا القرار
قد ا ُتخذ بطريقة متبادلة في أعقاب
ال��م��ش��اورات التي جمعت الطرفين
ال��ل��ذي��ن ت��واف��ق��ا ع��ل��ى أنّ ال��ن��ج� َم
السويديّ  ،وبمجرد نهاية مشواره
الكرويّ  ،سينض ُّم إلى الطاقم اإلداري
للنادي الباريسي.
بدوره ،أعلن النجم السويدي عن
رحيله عن نادي باريس سان جرمان
ف��ي ت��غ��ري��دة نشرها على حسابه
الخاص على مدونة «تويتر».
وق��ال إبراهيموفيتش« :مباراتي
األخيرة على ملعب بارك دي برانس
غداً .جئت ملكا ً وأرحل أسطورة».
وسيواجه باريس س��ان جرمان
نانت اليوم السبت على ملعب بارك
دي برانس خالل الجولة األخيرة من
بطولة فرنسا.
وقال زالتان في تصريح ورد على

الموقع الرسمي للنادي« ،أنا فخور
ج���دا ً ب��ه��ذه ال��س��ن��وات .استمتعت
بكل دقيقة قضيتها ه��ن��ا .باريس
س��ان ج��ي��رم��ان أص��ب��ح ن���ا ٍد عمالق
على المحفل الدولي ،وقد لعبت دور
رئيس ّيا ً في هذا التح ّول».
وتابع« :اآلن حان الوقت بالنسبة
لي ألسلك دربا ً أخرى .أريد أن أشكر
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كل زمالئي ،الفريق التقني وجميع
أفراد النادي .قلبي مع الجماهير وقد
كانوا مذهلين دوما ً من اليوم األول.
إ ّنهم أفضل جمهور في فرنسا .هذا
ليس الوداع ،سنلتقي مجدداً».
وخ��ت��م« :ق��دم��ت إل��ى هنا كالملك
وأغ��ادر اليوم كأسطورة  ...لك ّنني
سوف أعود حتماً».

م�شجعي الريال في بغداد
هجوم �إرهابي على ّ
بمشجعي ن��ادي ري��ال مدريد
تع ّرض مقهى خ��اص
ّ
اإلسباني إلى هجوم من قِبل «عناصر إرهابية» في مدينة
«بلد» الواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد ،م ّما أسفر
عن مقتل عشرة من مرتاديه.
وقال أحد رواد المقهى« :الكل يعلم بأنّ مقهى الفرات هو
مشجعي نادي ريال مدريد العريق في
مق ّر دائم لرابطة
ّ
مشجعوه
مدينة بلد ،وعندما ُتقام مباراة للنادي ،يحضر
ّ
من مدينة بلد ومن بقية المدن األخرى من سامراء والعمارة
وك��رب�لاء ،من المنتمين إل��ى ه��ذه الرابطة للتشجيع».
«مشجعو ريال مدريد أقاموا احتفاال ً قبل أسبوع
مضيفاً:
ّ
في هذا المقهى بمناسبة الفوز على مانشيستر سيتي،
وقاموا بتوزيع الهدايا فيما بينهمّ ،
ونظموا مسيرة وأطلقوا
فيها األلعاب النارية».
مشجعي النادي الملكي من أهالي
وأوضح أنّ  10من
ّ
ّ
مؤخراً ،مبيّنا
بلد ُقتلوا في الهجوم الذي استهدف المقهى
مشجعي النادي أحدهم من سامراء والثاني
أنّ اثنين من
ّ
من مدينة العمارة جنوبي العراق أصيبوا بجراح خطرة.

مشجعي الريال  4191عضوا ً يتبادلون
وتض ّم رابطة
ّ
فيما بينهم أخباره ومواعيد مبارياته ،ويحدّدون المكان
الذي يشاهدون فيه مباراة النادي الذي تأهّ ل إلى نهائي
دوري أبطال أوروبا وينافس اليوم على لقب الدوري في
إسبانيا.
من جانبه ،طالب رئيس الرابطة وهو رجل األعمال
العراقي قاسم زناد ،إدارة نادي ريال مدريد باالعتراف
الرسمي بها والتواصل معهم ،كونه يض ّم اآلالف من
مشجعي النادي ليس من مدينة بلد فقط ،بل من بقية
ّ
المحافظات العراقية وعددهم في تزايد.
وأدان زناد استهداف اإلرهاب ّيين القتلة للمقهى الذي
مشجعو ن��ادي ري��ال مدريد كمق ّر لهم لمشاهدة
ي ّتخذه
ّ
ومتابعة مباريات النادي مع بقية األندية األخرى ،مبيّنا ً
ّ
تخطط
تأسست قبل ثالث سنوات كانت
أنّ الرابطة التي ّ
إلقامة «كرنفال رياضي» يوم  28أي��ار في هذا المقهى
بمناسبة نهائي التشامبيونز ليغ ،إلاّ أنّ الحادثة التي
حصلت دفعتنا إلى إلغائه.

المتحد �أنع�ش الآمال بفوزه في ال�شمال

لل�صم في دارة ال�سفير الياباني
يوم ترفيهي ّ

ح ّقق فريق المتحد ف���وزا ً صعبا ً على فريق
الحكمة بنتيجة ( )76-78ضمن المباراة الثالثة
بين الفريقين ضمن فاينال  4بطولة لبنان لكرة
السلة .وكانت قد انتهت األرباع بالنتائج التالية:
( )21-11و( )17-22و( )16-22و(.)22-23
وبهذا الفوز قلّص المتحد السلسلة إلى (1ـ ،)2
وسيلعب الفريقان مجدّدا ً بعد غ ٍد االثنين في غزير
في تمام الساعة ( )30،17بعد تعديلها من ِقبَل
االتحاد.
ب��دأ الحكمة اللقاء بطريقة ممتازة دفاع ّيا ً
وهجوم ّياً ،حيث استطاع خلق ف��ارق  10نقاط
( )11-21مع نهاية الربع األول.
سجل المتحد  7نقاط
ومع بداية الربع الثانيّ ،
متتالية ليتقلّص الفارق إلى  3نقاط ()18-21
قبل أن يح ّل التعادل ( ،)27-27ولكن الحكمة
عاد مجدّدا ً ورفع الفارق إلى  5نقاط ( )33-38مع
صافرة نهاية الشوط األول.
سجل المتحد  14نقطة في بداية الشوط الثاني
ّ
مقابل نقطتين فقط للحكمة ليتقدّم (،)40-47
ولكن تيريل ستوغلين تأ ّلق هجوم ّيا ً ليقود فريقه
إلى تقليص الفارق إلى نقطة واحدة ( )54-55مع
نهاية الربع الثالث.
وفي الربع األخير ،تقدّم الحكمة في منتصفه
بفارق نقطتين ( )61-63ث� ّم سجل رال��ف عقل
ثالثية ليعطي التقدّم إلى أصحاب األرض (-70
 ،)68أتبعها زميله مايك تايلور بثنائية مستغالً
وسجل ستوغلين ثالثية
كرة ضائعة للحكمة.
ّ
ليقلّص الفارق إلى نقطة واحدة ( )73-74قبل
نهاية اللقاء بنحو  9ث��وانٍ قبل أن يفوز الم ّتحد
بنتيجة (.)76-78
مسجل في المباراة العب الخاسر
وكان أفضل
ّ
األم��ي��رك��ي تيريل ستوغلين برصيد  31نقطة
و 6متابعات ،وأض��اف إيلي رستم واألميركي
ديماريوس  9نقاط لكل منهما مع  9متابعات
ل�لأول و 6للثاني ،في حين اكتفى رودري��غ عقل
وهايك غيوكجيان بـ 8نقاط لكل منهما.
ول���دى ال��ف��ائ��ز ،ك��ان ش���ارل ت��اب��ت واألميركي

ب��م��ب��ادرة م��ن السفير الياباني
ف��ي لبنان سييشي أوت��س��وك��ا ،زار
وف���د ق��وام��ه  30ت��ل��م��ي��ذا ً م��ن ط�لاب
الجمعيات وال��م��دارس التي ُتعنى
بالصم (الذين يعانون مشاكل في
ّ
السمع) دارة السفير في اليرزة ،حيث
استمتعوا بيوم رياضي  -ترفيهي
بامتياز.
ب��ع��د ك��ل��م��ة ت��رح��ي��ب � ّي��ة للسفير
ب��ال��وف��د ،ت � ّم ع��رض فيلم ع��ن «عيد
األوالد» التقليدي الذي يُقام سنو ّيا ً
في اليابان .ث ّم ق�دّم عدد من العبي
جمعية «اي .اس .كاي .أف» عروضا ً
شيّقة ف��ي الكاراتيه الق��ت إعجاب
التالميذ بحضور السفير وأرك��ان
ال��س��ف��ارة وم��س��ؤول��ي الجمعيات

وال��م��دارس ورئيس الجمعية فادي
عون ،وعضو الجمعية هال الزغبي.
ث���� ّم ت��ع �لّ��م ال��ت�لام��ي��ذ أس��ال��ي��ب

ل��ع��ب��ة ال��ك��ارات��ي��ه ،وف���ي ال��خ��ت��ام
أول��� َم السفير الياباني على شرف
الحاضرين.

زيدان �صاحب �أف�ضل �إنجاز لالعب فرن�سي
راميل كوري األفضل بـ 23نقطة لكل منهما مع 7
متابعات ل�لأول ،وأض��اف الميزانا  8نقاط و11
متابعة و 5تمريرات حاسمة و« 3بلوك شوت»،

و 7نقاط لألميركي مايكل تايلور مع  5متابعات
و 7تمريرات حاسمة .قاد المباراة الحكام مروان
إيغو ورباح نجيم وبول سقيم.

ومن جه ٍة ثانية ،سيلعب عند الساعة 17:00
من بعد ظهر اليوم السبت الرياضي مع هومنتمن
( )1-1في قاعة صائب سالم في المنارة.

االثنين اللقاء الرابع بين الحكمة والمتحد
ت ّم تعديل توقيت المباراة الرابعة التي ستجمع بين الحكمة وضيفه فريق المتحد ،حيث أصبحت يوم االثنين في  16أيار الحالي في تمام الساعة
 17:30عصراً ،وذلك ضمن سلسلة مباريات الدور نصف النهائي بينهما ،على أن ُتقام في قاعة النادي الرياضي ـ غزير ،مع اإلشارة إلى أنّ الحكمة متقدّم
على المتحد بنتيجة ( 2ـ .)1

 4عدّ اءات يرك�ضن من الناقورة �إلى طرابل�س

الخليل :الفكرة تبد�أ حلم ًا
وت�صبح حقيقة بال�شجاعة
ستكون «ح��ال��ة ال � ّت��وح��د» ال��ت��ي يعاني منها آالف
األطفال في لبنان حاضرة في دائ��رة االهتمام من خالل
الحدث الذي توافقت على قيامه جمعية بيروت ماراثون
للتوحد ،وهو سباق «نركض سوا»
والجمعيّة اللبنانية
ّ
ّ
ستنظمه جمعية بيروت ماراثون بين  16و 22أيار
الذي
الحالي.
الالفت في السباق مسافته الطويلة البالغة 250
كلم ،وهي المسافة بين منطقة الناقورة جنوبا ً ومدينة
طرابلس شماالً ،وتخوضه  4عدّاءات آمنَّ بهذه القضية،
وه��نّ  :ساندرا غرغور – غريس ماضي – نادين كالوت
وهوري سفيان .وهذا السباق يهدف إلى تحقيق أمرين،
التوحد وعوائلهم.
هما التوعية والدعم لمرضى
ّ
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،ع��ق��دت جمعية ب��ي��روت م��اراث��ون
للتوحد مؤتمرا ً صحافيا ً في م ّق ّر
والجمعية اللبنانية
ّ
األخ��ي��رة في مدرسة القلب األق��دس – الج ّميزة ،أعلن
في خالله كل التفاصيل التنظيمية المتعلّقة بالسباق،
وحضرته شخصيات وفاعليات من مختلف القطاعات
تقدّمها األمين العام للّجنة األولمبية اللبنانية العميد
المتقاعد حسان رستم ،ورئيسة جمعية بيروت ماراثون
للتوحد
السيدة مي الخليل ،ورئيسة الجمعية اللبنانية
ّ
السيدة أروى األمين ح�لاوي ،والف ّنان غسان صليبا،
ورئ��ي��س ن��ادي إنتر ليبانون السيد روج��ي��ه بجاني،

والعدّاءات ساندرا غرغور وغريس ماضي ونادين كالوت
وهوري سفيان ،ومم ّثلي وسائل إعالمية .
برنامج السباق:
 اليوم األول  :2016/5/16االنطالق من أمام موقعاليونيفيل في الناقورة ،والوصول إلى استراحة صور عند
الساعة  9:30صباحاً.
 ال��ي��وم الثاني  :5/17م��ن أم��ام استراحة ص��ور،وال��وص��ول إل��ى أم��ام قلعة صيدا الساعة  15:13بعد
الظهر.
 اليوم الثالث  :5/18من أمام قلعة صيدا باتجاهمنطقة عين المريسة ،والوصول الساعة  13:00بعد
الظهر.
 اليوم الرابع  :5/19من منطقة الميناء طرابلس،والوصول إلى منتجع سان ستيفانو  -البترون الساعة
 13:00بعد الظهر.
 اليوم الخامس  :5/20من أم��ام س��ان ستيفانو-البترون باتجاه جبيل ،والوصول الساعة  8:30صباحاً.
 اليوم السادس  :5/21من جبيل ،والوصول إلىجونيه أمام القصر البلدي الساعة  10:00صباحاً.
 ال��ي��وم السابع  :5/22م��ن أم���ام بلدية جونيه،والوصول إلى منطقة الزيتونا بيه الساعة  10:00صباحاً،
حيث ُتجرى الوقائع االحتفالية الختامية للسباق.

موقع «�سام�سبور» يدعو لالهتمام بالريا�ضيات
أقام موقع سامسبور الرياضي حفله السنوي األول تحت عنوان «تقديرا ً
للكرة النسائية اللبنانية – نحن نؤمن بقدرات المرأة» حفل عشاء في فندق رمادا
الروشة ،حضره عدد من الن ّواب والقيادات الرياضيّة وجمع من أعالم الصحافة
الرياضية اللبنانية المرئية والمكتوبة والمسموعة ،باإلضافة إلى العبات في
فرق نسائية فائزة بمباريات نهائية ،تخلّله كلمات من رئيسة الموقع سمر زهير
الخطيب التي استعرضت مبادرات الموقع في سياق اإلضاءة على أوضاع كرة
القدم النسائية في لبنان ومبادراته التشجيعية للاّ عبات المتميّزات .ودعتْ في
كلمتها المسؤولين في وزارتي التربية والشباب والرياضة إلى إيالء هذا القطاع
األه ّمية الالزمة ،وتخصيص الموازنات لتطوير ورفع مستوى الفرق النسائية.
كما تحدّث في اللقاء الزمالء شربل كريم من تلفزيون لبنان ،وسليم عواضة
من فضائية الميادين ،فيما قدّمت للحفل اإلعالمية أماني سلطان من فضائية
الثبات.

أجرت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية ،استطالع
رأي حول أفضل إنجاز لالعب فرنسي في نهائي بطولة
دوري أبطال أوروب��ا لكرة القدم ،ووضعت المجلة 12
العبا ً الختيار أفضلهم.
ّ
المؤشرات األ ّولية لنتيجة استفتاء «فرانس
وأظهرت
لاّ
فوتبول» عن تقدّم كاسح بنسبة  66%ل عب الدولي
الفرنسي المعتزل زين الدين زي��دان ،المد ّرب الحالي
ل��ري��ال م��دري��د اإلس��ب��ان��ي أح��د ط��رف��ي نهائي البطولة
بنسختها الحالية ،بفضل هدفه التاريخي في نهائي
التشامبيونز ليغ العام  2002أم��ام باير ليفركوزن
األلماني.

وجاء المدافع الفرنسي السابق باسيلي بولي صاحب
هدف فوز مارسيليا بلقب دوري أبطال أوروبا أمام ميالن
في العام  ،1993في المركز الثاني بنسبة  17%من
مجموع األصوات.
وف��ي مراكز الحقة ج��اء إري��ك أب��ي��دال بمشاركته مع
برشلونة في حسم اللقب في العام  2011بنسبة ،6%
قبل الثالثي فابيان بارتيز ،حارس مارسليا السابق،
بطل نسخة  1992وري��م��ون كوبا ،الع��ب ري��ال مدريد
السابق ،وتيري هنري ،مهاجم أرسنال وصيف بطل
التشامبيونز ليغ في نسخة  ،2006والذين حصلوا على
 2%من مجموع األصوات لكل منهم.

«ما�ضي» الإ�صالح ي�ستقيل من مهامه
تقدّم رج��ل األع��م��ال علي ماضي باستقالته من
رئ��اس��ة ن��ادي اإلص�ل�اح ال��ب��رج الشمالي بعد أرب��ع
سنوات على رأس النادي الذي يلعب في إطار بطولة
الدرجة الثانية.
وتعهّد ماضي في كتاب استقالته بالبقاء الى جانب
النادي ،داعما ً لمسيرته ،بعدما تصدّى للمسؤولية
على مدى تسع سنوات متواصلة وشغل فيها منصب
نائب الرئيس أي��ض�اً .وع��زا أسباب استقالته إلى
ارتباطاته الدائمة بأعماله الخاصة في نيجيريا.

