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ثالثية �سواريز ت ّوجت بر�شلونة بط ًال لإ�سبانيا

ال�ساحل مهّد طريق «العهد» بفوزه على ال�صفاء
وال�شباب الغازية والحكمة مع ًا خارج الأ�ضواء

إبراهيم وزنه
 ...وفي المرحلة ما قبل األخيرة من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم ،ودّع فريقا الشباب الغازية
والحكمة األضواء وترافقا معا ً إلى دوري المظاليم ،األول بخسارته أمام السالم زغرتا الذي ضمن بقائه
موسما ً إضافيا ً في الدرجة األولى ،والثاني بتعادله مع الراسينغ .وإذا كانت صورة الوداع واضحة
قبل إسدال الستارة على المشهد األخير ،فإنّ صورة البطل بقيت محصورة بين العهد المتصدّر بـ51
نقطة إثر فوزه بثالثية نظيفة على األنصار ،والصفاء الذي سقط أمام شباب الساحل بنتيجة قاسية
( 1ـ  )3نظرا ً لكثرة الغيابات في التشكيلة بحسب مد ّربه إميل رستم ،وبنا ًء على المعطيات الجديدة،
فقد أصبح العهد بحاجة إلى التعادل مع غريمه الجديد لهذا الموسم الصفاء ليحرز لقب البطولة ،فيما
الصفاء مطالب بالفوز ليحمل كأس البطولة ،ما يعني أنّ المباراة التي ستجمعهما في األسبوع األخير
من البطولة وحدها تستحق المتابعة والمشاهدة ،ألنّ باقي المباريات مج ّرد تفاصيل على الهامش.
فماذا نقرأ في تفاصيل المباريات؟

العهد  3ـ الأن�صار  | 0الرا�سينغ  1ـ الحكمة 1
ال�سالم زغرتا  3ـ �شباب الغازية 2
خطف العهد صدارة الترتيب من الصفاء ،للمرة األولى هذا الموسم ،مح ّققا ً فوزا ً مستح ّقا ً على
األنصار بنتيجة  3ـ ( 0الشوط األول  ،)0 - 1على ملعب أمين عبد النور في بحمدون ،ومن جهته
قضى الراسيغ على أمل الحكمة بالبقاء بتعادله معه بنتيجة  1ـ  1على ملعب برج حمود البلدي ،فيما
تنعّ م السالم بالبقاء تحت األضواء بفوزه على ضيفه الشباب الغازية بنتيجة  3ـ  2على ملعبه في
المرداشية.
في مباراة العهد واألنصار ،جاء الشوط األول باهتا ً العتماد الطرفين اللعب الحذر ،وغاب عن
األنصار قلب دفاعه معتز بالله الجنيدي والعب وسطه ربيع عطايا ،وأشرك المدرب جمال طه وجوها ً
جديدة شابة كانت على قدر المسؤولية ،وأهدر مهاجم األنصار الشاب حسن حمود (د )31فرصة
ذهبية حين سدّد بمواجهة الحارس محمد حمود الذي تصدّى للكرة بقبضته منقذا ً مرماه ،والجدير
ذكره أنّ السوري عبد الرزاق الحسين افتتح التسجيل للعهد (د )38إثر تسديده كرة مباشرة من داخل
المربع إلى يمين الحارس مستثمرا ً العرضيّة الملعوبة بحرفة من أحمد زريق  .0 1وفي ظل الهيمنة
العهداويّة ،تصدّى حارس األنصار حسن مغنية ( )41لتسديدة رائعة «دوبل كيك» من توقيع حسن

احتفظ نادي برشلونة بلقب الدوري اإلسباني بفوزه
(3-صفر) على مضيفه غرناطة في المرحلة األخيرة من
الدوري اإلسباني.
سجلها المهاجم األوروغواياني لويس
ثالثية البطل
ّ
سواريز ،الذي انتزع لقب هداف الليغا برصيد  40هدفاً.
وبذلك ضمن النادي الكاتالوني اللقب الرابع والعشرين
في تاريخه بعد أن رفع رصيده إلى  91نقطة ليبقى في
ق ّمة الترتيب بفارق نقطة واحدة عن غريمه األزلي ريال
مدريد ،الذي فاز على مضيفه ديبورتيفو الكورونيا بنتيجة
(2-صفر( ،ليُنهي موسمه برصيد  90نقطة.
ّ
اكتظت بهم مدرجات ملعب
أمام أكثر من  21ألف متف ّرج
لوس كارمينيس ،افتتح سواريز التسجيل للبالوغرانا في
الدقيقة  22بتسديدة من مسافة قريبة بعد كرة عرضيّة

شعيتو «موني» .وفي الشوط الثاني ،واصل العهد سيطرته على أجواء المباراة ومجرياتها ،ليع ّزز
المقص األيسر ،وكان الحكم قد
تقدّمه بهدفين لمامادو درامي (د )64من ضربة جزاء سدّدها في أعلى
ّ
احتسبها في ضوء اإلعاقة التي ارتكبها حمزة عبود على السريع أحمد زريق فدفع ثمنها بطاقة حمراء
وهدف في مرمى فريقه ،ث ّم سجل يوسف المويهبي اإلصابة الثالثة
للعهد (د  )79إثر تسديده الكرة في الزاوية البعيدة بعدما تل ّقى تمريرة أمامية من حسين حيدر،
فح ّولها ببراعة إلى يسار الحارس مغنية.
وفي مباراة الراسينغ والحكمة ،ح ّل التعادل حكما ً بين الفريقين وبنتيجة  1ـ  1بعدما تقدّم الحكمة
مبكرا ً في الشوط األول عبر العبه حسين طحان بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة،
وفي الشوط الثاني عادل الراسينغ عن طريق الروماني أوكتافيان دراغيتش من ركلة جزاء في الدقيقة
 ،57وبذلك سيضطر «األخضر» إلى خوض مباراته في األسبوع المقبل أمام السالم تحت عنوان
تحصيل حاصل.
وعلى ملعب المرداشية في زغرتا ،سقط الشباب الغازية أمام مضيفه السالم زغرتا  2ـ  ،3ولم يعد
له أمل بالبقاء بالدرجة األولى ،فيما نجح السالم في إنقاذ نفسه من خطر الهبوط ،وكانت المباراة
طاحنة بين الطرفين ألهمية الفوز فيها لكل منهما.
ونجح السالم في استغالل عاملي األرض في مباراة مثيرة تقدّم فيها المضيف عبر األوروغواياني
مينبرينو هيبراني في الدقيقة  ،37ليعادل الكاميروني ستاندلي إيشابي النتيجة سريعا ً ( ،)30لكن
أصحاب األرض عادوا إلى المقدمة مجدّدا ً من ركلة جزاء ن ّفذها عمر زين الدين قبل  3دقائق من نهاية
الشوط األول.
وفي الشوط الثاني ،ع ّزز السالم تقدّمه عن طريق إدمون شحادة ( ،)74ولم يشفع هدف تقليص
سجله النيجيري أدوين أزيدودي في تجنيب الفريق الجنوبي الهبوط.
الفارق الذي ّ

طرابلس  3ـ االجتماعي 1

اخ ُتتمت مباريات المرحلة  21من البطولة أمس األحد على ملعب طرابلس ،حيث جمعت بين
فريقي طرابلس واالجتماعي ،وانتهت بفوز طرابلس بنتيجة ( 3ـ  )1الشوط األول ( 1ـ  ،)1والالفت أنّ
االجتماعي خاض اللقاء بغياب عدد من أساسييه ،واعتمد العبوه أسلوب اللعب البعيد عن الخشونة
واالستبسال بنيّة تحضير الصفوف بشكل أفضل لمالقاة النجمة في الدور نصف النهائي لمسابقة
سجل مايكل هيليغبي لطرابلس أوال ً (د ،)34ث ّم عادل االجتماعي من ركلة جزاء حصل
كأس لبنانّ ،
عليها في الوقت اإلضافي من الشوط األول ( )2 + 45سدّدها هدّافه فايز شمسين ،وفي الشوط
الثاني انتفض الطرابلسيّون في آخر ربع ساعة ،فش ّكلوا خطورة وش ّنوا هجمات أسفرت إحداها عن
سجل
ضربة جزاء تصدّى لها غازي الحسين
وسجلها (د ،)79وبينما المباراة تلفظ أنفاسها األخيرةّ ،
ّ
مصطفى القصعة هدف فريقه األخير (د .)88قاد اللقاء الحكم أحمد سعيفان.

بطولة لبنان بكرة ال�سلة (فاينال )4

الريا�ضي والحكمة على عتبة النهائي
عوامل عدّة تضافرت ،فح ّولت خسارة فريق هومنتمن من
خسارة عادية إلى انهيار بكل ما للكلمة من معنى .فإضاف ًة إلى
إصابة نورفال بيل التي تفاقمت من المباراة الثانية ،جاء تس ّمم
نجم الهومنتمن أحمد إبراهيم ليزيد في الطين بلّة ،ما أسفر عن
مباراة من جانب واحد ،وال نبالغ في التوصيف إذا ما قلنا بأنّ
الرياضي بدا وكأ ّنه يلعب لوحده على أرض الملعب ،فسيطرته
كانت واضحة في كل معالم المباراة وفتراتها ،من التسجيل إلى
التمرير إلى المتابعات ،حتى أنّ العبيه لم يسمحوا لضيوفهم
بالتفكير في العودة إلى المباراة ،وللداللة على مدى سيطرة
أبناء المنارة على المجريات فقد عمد مد ّربهم سوبوتيش إلى
إشراك كافة العبيه والكل سجل من كل االتجاهات! وبهذا الفوز
الساحق ( 98ـ  )72أراد الرياضي مصالحة جماهيره بعد أن
فاز الهومنتمن عليه بجدارة في المباراة األولى في المنارة.
تقن ّياً ،استطاع الرياضي أن يسيطر على كافة مجريات

المباراة ،وهكذا عادت السلسلة لمصلحة الرياضي ،ما يعني
أنّ المباراة المقبلة بعد غد األربعاء في مزهر ستكون أكثر
من حماسية ،فهل باستطاعة أبناء جو مجاعص االنتفاض
ومعادلة السلسلة أم أنّ الضربة القاسية ستكون قاضية؟

الحكمة يستع ّد للمتحد

وف��ي المباراة الثالثة ،استدرك رج��ال المتحد الموقف،
ففازوا بفارق سلّة واحدة ليضربوا موعدا ً جديدا ً مع «األخضر»
المتقدّم عليهم بنتيجة ( 2ـ  ،)1ويمكن القول إنّ الحكماويّين
ف ّرطوا بفوز كان بمتناولهم ،وكان يمكنهم حسم السلسلة غدا ً
االثنين في غزير ،لكن الرعونة الزائدة عند العبي فؤاد أبو شقرا
وعودة ستوغلين إلى عاداته القديمة ساعدت العبي المتحد
بأمس الحاجة إليه .صحيح أنّ تيريل
على خطف فوز كانوا
ّ
سجل  31نقطة ،وفي نفس الوقت سدّد كل من بولدز ورستم
ّ

15

وإيكيني مجتمعين  21تسديدة بنسبة نجاح ،مثل آخر أفرزته
المباراة كان عدد التمريرات مقابل التيرن أوفير للحكمة،
سجلوا  10تمريرات حاسمة مقابل 20
فالعبو فؤاد أبو شقرا ّ
تيرن أوفير في وقت سجل «المتحدون»  19تمريرة حاسمة
مقابل  8تيرن أوفير ،وبالرغم من كل هذا بقيت المباراة متقاربة
للنفس والثانية األخيرة لتنتهي بنتيجة  78ـ  76لصالح
الم ّتحد ،وليفرض العبو إباز مشوار جديد على الجميع إلى
طرابلس .البارحة كانت مباراة الورقة األخيرة للطرابلسيين
الذين لعبوا واستبسلوا بقيادة قائدهم شارل تابت الذي كان
َ
يتوان أي العب من
رجل المباراة فكان المثال لرفاقه ،حيث لم
المتحد عن اللحاق بشارل وأخذ المثل منه .أخيرا ً وليس آخراً،
ست ّتجه األنظار اليوم إلى غزير ،فهل بمقدور المتحد تكرار فوزه
ومعادلة األرقام ،أم سيستعيد الحكمة المبادرة ويفعلها في
عقر دار مضيفه؟

ع ّكار ّ
تنظم «ن�صف ماراتون» لأجل �شهداء الجي�ش

 ...والريال يختتم المو�سم بفوز ال نكهة له
اختتم فريق ريال مدريد مشواره في الليغا اإلسبانية
ّ
مستحق على مضيفه ديبورتيفو الكورونيا  ،0 2-لكن
بفوز
منصة
النتيجة لم تكن كافية للعودة بالنادي الملكي إلى
ّ
التتويج مع فوزغريمه اللدود برشلونة على غرناطة.
ففي المباراة الحاسمة واألخيرة ،دفع الفرنسي زين

الدين زيدان مد ّرب ريال مدريد بتشكيلته األساسية ،التي
تستع ّد لخوض نهائي دوري أبطال أوروب��ا في  28أيار
الجاري في ميالنو ض ّد جاره أتلتيكو مدريد.
وغ��اب عن ري��ال ،ال��ذي ح ّقق ف��وزه الثاني عشر على
التوالي ،جناحه لوكاس فاسكيز بسبب التواء في ركبته.

ا ّتهام �إنفانتينو ب�أ ّنه «بالتر جديد»
في تصريح ن��اري له أم��س ،ا ّتهم الرئيس السابق للجنة
اإلص�لاح��ات ف��ي الفيفا م���ارك بييث رئيس الفيفا الجديد
السويسري جياني إنفانتينو بالتسلّط والعودة إلى حقبة
جوزيف بالتر ،ومحاولة زيادة راتبه.
وسريعا ً ر ّد بيان الفيفا على هذه االتهامات ،فاعتبرها «مزاعم
ال أساس لها من الصحة».
وكان بيبث ،وهو أستاذ في القانون الجنائي في مدينة بال
السويسرية ،قد أدلى بتعليقاته هذه غداة استقالة رئيس لجنة
االستماع والمطابقة في الفيفا دومينيكو سكاال من منصبه.
وش��دّد في تصريح له لوكالة فرانس برس على أنّ جياني
إنفانتينو «أسقط قناع المصلح» ،قائالً « :لقد كشف عن دوافعه
الحقيقيّة وشخصيّته الحقيقيّة ،بالنسبة لي لقد عدنا إلى
السنوات السيّئة في حكم بالتر».
وكان سكاال استقال من منصبه السبت في مكسيكو سيتي ،في
أعقاب المؤتمر الـ 66للفيفا الذي ّ
نظم في العاصمة المكسيكية،
وذل��ك احتجاجا ً على تعديل يُنقل إل��ى المجلس (التسمية
الجديدة للجنة التنفيذية) سلطة تعيين وإقالة رئيس لجنة
األخالق المستقلة ،أو لجنة االستماع والمطابقة وغيرهما.
وذك��ر بييث في بيان ل��ه ،أنّ ذل��ك «يحرم ه��ذه الهيئات
استقالليتها» و«يهدم بالتالي أحد المكتسبات األساسيّة في
اإلصالح».

�سيرينا وليامز بطلة دورة روما
أح��رزت أمس ،األميركية سيرينا وليامس المص ّنفة
أولى عالميا ً بطولة دورة روما ،خامس دورات الماسترز
لأللف نقطة في التنس ،وذل��ك إثر فوزها في المباراة
النهائيّة على مواطنتها ماديسون كيز بمجموعتين
متتاليتين.
وأنهت ويليامز اللقاء لمصلحتها بنتيجة  6-7و،3-6
وهو اللقب األول لسيرينا هذا الموسم ،والرابع في روما
بعد أعوام  2002و 2013و.2014
وهو الفوز الثالث لسيرينا على كيز في  3مواجهات
جمعت بينهما حتى اآلن ،وهي احتاجت إلى ساعة و24

انطلق في مركز محافظة عكار ال��ع��دّاؤون المشاركون في نصف
المارثون الثاني في محافظة عكار ،الذي ّ
ينظمه نادي رياضيي عكار
تحت شعار «أركض من أجل شهداء الجيش» ،وذلك بالتعاون مع بلدية
حلبا واتحادات بلديات عكار ،وبرعاية من وزارة الشباب والرياضة،
وش��ارك فيه أكثر من  5آالف ع��دّاء من عكار وم��ن مختلف المناطق
اللبنانيّة ،وبمشاركة فعّ الة من الجيش اللبناني ومن نادي القلعة
بعلبك وأندية رياضيّة.
أطلق النائب نضال طعمة طلقة البداية للسباق بحضور رئيس اتحاد
العاب القوى في لبنان روالن سعادة ،رئيس بلدية حلبا سعيد شريف
المؤسسات الرياضيّة واألهليّة
الحلبي ،رؤساء األندية ،الجمعيات،
ّ
وهيئات المجتمع األهلي المدني.

وصلته من خ��وردي آلبا سبقتها تمريرة سحريّة من
البرازيلي نيمار.
وفي الدقيقة  ،38ضاعف النجم األوروغواياني تقدّم
فريقه بعد أن قابل عرضيّة البرازيلي داني آلفيش بضربة
رأس قويّة داخل شباك الحارس آندرس فرنانديز.
وقبل ص��اف��رة النهاية ب��أرب��ع دق��ائ��ق ،أكمل سواريز
«الهاتريك» بتسديدة سهلة من داخل المنطقة بعد تمريرة
من «الح ّريف» نيمار.
وبعد الفوز ،اقتحمت الجماهير ملعب اللقاء فور إطالق
الحكم صافرة النهاية فأحاطت بالعبي النادي الكاتالوني
الذين وجدوا صعوبة شديدة في إيجاد طريقهم لغرفة
تغيير المالبس ،فبدا المشهد فوضو ّيا ً بامتياز ،لم يسبق
أن شاهدناه في مباريات الليغا األشهر في العالم   .

دقيقة لحسم اللقاء لمصلحتها.
ولم تج ْد سيرينا ،التي خسرت نهائي بطولة أستراليا
المفتوحة ،أولى البطوالت األربع الكبرى ،على مالعب
ملبورن ،ودورة إنديان ويلز األميركية ،أيّ��ة صعوبة
في دورة روما حيث ظفرت باللقب دون أن تخسر أيّة
مجموعة.
ولعبت خبرة سيرينا دوره��ا في المباراة النهائية
أمام كيز التي قدّمت عرضا ً رائعا ً في الدورة بإخراجها
التشيكية بترا كفيتوفا الخامسة ،واإلسبانية غاربين
موغوروسا الثالثة على العالم.

االنطالقة األولى كانت مع سباق

 21.97.5كيلومتر (كراسي متحركة) ،ث ّم تاله سباق
 21.97.5كيلومتر ذكور وإناث ،ث ّم سباق  5كيلومتر الخاص لمن هم
من عمر  16عاما ً وما فوق ،وتبعه سباق  5كيلومتر لذوي االحتياجات
الخاصة (للمكفوفين) ،ث ّم سباق  3كيلومترات من عمر  16وما دون،
وختاما ً سباق المرح .وسيُقام احتفال ف ّني خاص سيت ّم خالله توزيع
منصة االنطالق في الباحة
الكؤوس والميداليات على الفائزين عند
ّ
الخارجية لدارة رئيس بلدية حلبا.

 ...ومجل�س �إنماء الكورة
ّ
ينظم «�سباق الربيع»
ّ
نظم مجلس إنماء الكورة بالتعاون مع «جامعة البلمند»« ،ماراتون
الربيع» الـ ،13برعاية اتحاد بلديّات الكورة على الملعب األخضر في
حرم الجامعة ،بحضور قائمقام الكورة كاترين كفوري أنجول ،أنيس
نعمة مم ّثالً رئيس المنطقة التربوية في الشمال نهال حاماتي نعمة،
رئيس اتحاد بلديّات الكورة كريم بو كريم ،باإلضافة إلى مم ّثلين عن
الجامعة ورئيس مجلس إنماء الكورة جورج جحا ،ورئيس جمعية
«البر واإلحسان» إدوار ملكي.
ش��ارك في «ال��م��ارات��ون» ط�لاب ال��م��دارس الرسمية والخاصة،
والجمعيات واألندية الكورانية ،وأفراد من المجتمع المدني ،إضاف ًة
إلى مشاركة رمزيّة من اللواء العاشر في الجيش اللبناني ،وفوج
ّ
التدخل األول ،وبمواكبة لوجستيّة من عناصر
المدفعية الثاني وفوج
الجيش والقوى األمنية والصليب األحمر والدفاع المدني.
واختتم «الماراتون» بتوزيع الدروع والميداليات والكؤوس على
غالبية المشاركين ،وبنا ًء على المسافة التي قطعها.

�أيمن الحكيم مد ّرب ًا لمنتخب �سورية
بعد طول انتظار ،وفي ضوء جملة من االتصاالت التي أجراها مع مدربين من طراز جيد،
أ ّكد مندوب وكالة الصحافة الفرنسية من دمشق موافقة االتحاد السوري لكرة القدم على
التعاقد مع المدرب السوري أيمن الحكيم ولمدّة عام واحد فقط ،لقيادة المنتخب السوري
في الدور الثالث الحاسم من تصفيات قارة آسيا المؤهّ لة إلى مونديال روسيا .2018
وأشارت المصادر إلى أنّ توقيع العقد رسميا ً سيت ّم خالل اليومين المقبلين ،وكان
االتحاد السوري قد أعلن عن التعاقد مع حكيم لفترة مؤ ّقتة تمت ّد من المباراة الوديّة مع
فيتنام في  31أيار الجاري حتى انتهاء دورة تايالند الدولية في  6حزيران المقبل.
وأ ّكد نائب رئيس االتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية فادي دباس ،أنّ التعاقد مع
حكيم مؤقتاً« ،وسيكون بمثابة اختبار على أن يت ّم البتّ بالتعاقد معه لفترة أطول بعد
انتهاء مشاركة منتخب سورية في دورة تايالند».
يُذكر أنّ منتخب سورية تأهّ ل إلى نهائيات كأس آسيا  ،2019وإلى الدور الثالث
الحاسم من تصفيات مونديال  2018في روسيا .وكان االتحاد السوري قد عرض مه ّمة
تدريب منتخبه الوطني سابقا ً على المدرب السوري نزار محروس (مدرب نادي طرابلس
اللبناني) ،لكن األخير لم يوافق على طرح االتحاد السوري لمواجهة المرحلة التحضيريّة
المقبلة.

لدواع �أمن ّية
�إلغاء مباراة في الدوري الإنكليزي
ٍ
أعلن ن��ادي بورنموث على صفحته الرسمية أمس
األح��د ،أنّ مباراته مع مانشستر يونايتد في الجولة
األخيرة من الدوري اإلنكليزي قد أُلغيت بسبب مخاوف
أمنيّة.
وكان األمن اإلنكليزي قد قام بإخالء جزئين كبيرين من

مدرجات ملعب أولد ترافورد الخاص بنادي مانشستر
يونايتد نتيجة مخاوف أمنية ،فبعد أن تق ّرر تأخيرها
لبعض الوقت ،عاد رجال األمن لي ّتخذوا ق��رارا ً حاسما ً
بإلغائها .وت ّم تأجيل المباراة بين الفريقين إلى موعد لم
يُحدَّد بعد.

