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ال�صيني تونغ ت�شيا مالك ًا لأ�ستون فيال

ال�صفاء بط ًال للبنان عن جدارة و�شطارة

في حين كان العهد بحاجة إلى
التعادل ليُبقي كأس بطولة لبنان
في خزانته ،كان الصفاء يبحث بج ّد
جماعي واجتهادات فردية عن فوز
يكلّله بطالً للمرة الثالثة في تاريخه،
وبما أنّ القاعدة تقول بأنّ «من جد
وجد ومن زرع حصد» جاء القطاف
الصفاوي عن جدارة وشطارة ،ربما
الركون العهداوي إلى أنّ التعادل
س��ي��ك��ون س��ي��د ال��م��وق��ف م��ن خ�لال
التك ّتل الدفاعي ال��ذي تمترس أمام
الحارس محمد حمود (بطل الشوط
األول) ،اّإل أنّ علي السعدي المواكب
الدائم لرفعات الكورنر قلب المشهد
رأسا ً على عقب برأسيته التي ه ّزت
الشباك العهداوية ل ُتدخل الفرح إلى
قلوب العائلة الصفاوية وتشعل
المدرجات هتافاً ،وذل��ك قبل نهاية
ال��م��ب��اراة بعشر دق��ائ��ق ،ول�� ّم��ا أراد
العهداويون إدراك التعادل بغية

االح��ت��ف��اظ باللقب ،دف��ع مد ّربهم
بعناصر هجومية إض��اف��ي��ة ،لكن
النتيجة جاءت عكسية حيث اقتحم
البرازيلي رودري���ك لوبيز المربع
الصفاوي ،وعلى طريقة المحارب
سجل برأسه هدفا ً قاتالً في الدقيقة
ّ
األخ��ي��رة من عمر ال��م��ب��اراة .مبروك
للصفاء لكونه يستحق اللقب ،وهو
الذي تصدّر الترتيب لعشرين مرحلة،
ولم تنفع الخدمة «الساحلية» للعهد
الذي لعب شوطا ً متماسكا ً وشوطا ً
تائهاً ،مبروك إلميل رستم ورجاله
األبطال ،نهائي مستحق بين فريقين
هما األف��ض��ل حاليا ً على الساحة
الكرويّة المحليّة.

شريط المباراة

استه ّل العهد المباراة مع فرصة
لنجمه السوري عبد الرزاق حسين،
م��� ّرت تسديدته بجانب المرمى،

بالمقابل تح ّرك محمد حيدر وعالء
البابا وكونيه في العمق العهداوي
وكانت لهم جملة من الفرص تك ّفل
المتألق محمد حمود بالتعامل معها
بخبرة وشجاعة ،وأخطر الفرص
لكونيه (د ،)22وف��ي الوقت عينه
ّ
وظ��ف إميل رستم أفضل مدافعيه
بمهام «انقضاضيّة» كانت كفيلة
بتعطيل أغلب الهجمات العهداوية
المتأتية عبر زريق وشعيتو ودرامي.
س��دد شعيتو بجانب القائم ()37
لير ّد عالء البابا مرتين ( 38و ،)39ث ّم
اختتم محمد حيدر بتسديدة مباغتة
كان لها «الحمود» بالمرصاد.
وف���ي ال���ش���وط ال��ث��ان��ي ،ش��وط
ال��م��د ّرب��ي��ن ،ت��واص��ل��ت الهجمات
المتبادلة ،والمجريات تزداد سرعة
وخشونة ،العهد يع ّول على تعادل
ترائى له قريبا ً فيما الصفاء واصل
في شنّ الهجوم من كل االتجاهات.

الكل تح ّرك مواكبا ً إلى األمام ،حتى
جاء الهدف عبر قائد الفريق ومنقذه
عند انسداد األف��ق أم��ام المهاجمين
علي السعدي ،تقدّم ليقابل كرة محمد
حيدر الركنيّة برأسه داخل الشباك،
لم يفلح هيثم فاعور في تشتيتها
(د ،)81وفي ضوء التقدّم ارتفعت
معنويّات الصفاويين في الملعب
والمدرجات ليأتي التعزيز والتأكيد
على أنّ اللقب أصبح في الخزانة
الصفاوية مع إنجاز البرازيلي لوبيز
ال��ذي اقتحم وح��ارب وتقدّم وسدّد
مرتين ليه ّز الشباك ثانية (د.)93

لقطات

ـ تابع المباراة أكثر من خمسة
مشجع ،وال�لاف��ت أنّ بعض
اآلف
ّ
الجماهير النجماوية جلست في
مدرجات الصفاء وقامت بالتشجيع
نكاية بالعهد ,مع اإلش��ارة إل��ى أنّ

يافطات «إلنا الدوري» كانت مرفوعة
بقوة في الجهتين.
ـ تابع المباراة مد ّرب منتخب لبنان
المونتينغري رادولوفيتش مع جهازه
المعاون ،باإلضافة إلى غالبية أعضاء
االتحاد اللبناني لكرة القدم.
ـ للمرة األولى يلعب العهد بقمصان
ب��ي��ض��اء ،فيما ارت���دى الصفاويون
قمصانا ً زرقاء.
ـ ق��اد المباراة طاقم ح ّكام حضر
خصيصا ً م��ن ق��ب��رص وع��ل��ى رأس��ه
أريوتوريس.
وأنذر كل من :عمر الكردي ومحمد
زين طحان من الصفاء ،وأحمد زريق
من العهد.
ـ م��ع انتهاء ال��م��ب��اراة ت�� ّم تتويج
ال��ص��ف��اء ع��ل��ى أرض ال��م��ل��ع��ب ،مع
اإلش���ارة إل��ى أنّ رصيد الصفاء من
النقاط بعد الفوز أصبح  ،52فيما بقي
رصيد العهد عند الـ 51نقطة.

 13هدف ًا في  3مباريات في مباريات هام�شية
فوز الرا�سينغ وال�سالم على طرابل�س والحكمة
أُقيمت مباريات المرحلة األخيرة من الدوري إلى جانب مباراة ق ّمة
سجلت األندية  13هدفاً ،وفي
البطولة بين الصفاء والعهد ،وفيها ّ
التفاصيل:
سجل
ـ فاز الراسينغ على طرابلس في طرابلس بنتيجة  1ـ ّ ،0
هدف المباراة الوحيد الروماني أوكتافيان (د ،)65مع اإلشارة إلى

أنّ كرابلس خاض المباراة بغياب عدد كبير من العبيه األساسيّين،
وانحصرت المجريات في وسط الملعب باعتبار أنّ المباراة تحصيل
حاصل لطرفيها .قاد المباراة الحكم ماهر العلي بمعاونة شفيق المير
ومحمود رمضان.
وعلى ملعب السالم في المرداسية ،ألحق أصحاب األرض خسارة

لبنان في رالي الأنتيب الفرن�سي عبر ن�سيب ن�صار
سيكون لبنان حاضرا ً في رالي األنتيب الفرنسي الشهير الذي سيُقام في نهاية األسبوع الحالي،
وذلك عبر السائق نسيب نصار.
ّ
تخطى عمره الـ  50عاماً ،والذي يُع ّد من أهم
ويشارك نصار مع مالحه روني مارون في الرالي الذي
مراحل بطولة فرنسا للراليات على متن سيارة «بيجو  208آر  ،»2وذلك في تح ٍّد استثنائي أمام خيرة
من السائقين المميّزين القادمين من أقطار العالم كافة.
ويأمل نصار أن يستغل خبرته الطويلة في مجال الراليات لتحقيق نتيجة طيّبة ،بعدما برز في
رالي الـ 37العام الماضي بإحرازه المركز األول في المجموعة «ن» ،وقبلها عند إحرازه المركز األول
لفئة «آر سي  »4في رالي لبنان الدولي الـ ،38على متن سيارة بيجو ،التي سيحضر عليها في الرالي
الفرنسي.
وسيكون هذا الرالي محطة مهمة أيضا ً بالنسبة إلى نصار ومالحه الدائم لالستعداد بأفضل شك ٍل
ممكن لرالي دبي المقبل ( 19-17تشرين الثاني) ،وهما اللذان يُقيمان في اإلمارة حيث يحظيان
بدع ٍم الفت من جهاتٍ عدّة على رأسها Al Habtoor Motors، Menchie’s Frozen Yogurt،
.Mass Media، Faf Real Estates، Seg Emirates، Performance Dubai
ُيذكر أنّ نصار سينافس في دبي على متن سيارة أخرى هي «ميتسوبيشي النسر إيفو  ،»10من
إعداد فريق «موتورتيون» اللبناني ،علما ً أ ّنه ينشط في مجال الراليات منذ العام .1999
السائق نسيب نصار (إلى اليسار) ومالحه روني مارون

حداد يحرز جائزة ع�صام عبود في الفرو�سية
أح��رز ال��ف��ارس عصام ح��داد على حصانه «باكس باني» من ن��ادي ضبيه كاونتري كلوب
الجائزة الكبرى لكأس جوزف عبود لفروسية قفز الحواجز التي ّ
نظمها نادي ضبيه في ذكرى
مؤسسه ،على مرمحه في ضبيه بمشاركة  94فارسا ً وفارسة من مختلف النوادي االتحادية.
ّ
وحضر المسابقة رئيس االتحاد اللبناني للفروسية اللواء سهيل خوري ،ونائب رئيس االتحاد
رئيس نادي ضبيه جورج عبود ،ورؤساء نواد فروسية ،وأعضاء االتحاد وحشد كبير من األهالي.
وأت ّم حداد الجولة الثانية لفئة الجائزة الكبرى البالغ ارتفاع حواجزها  140سنتمترا ً من دون
خطأ ،متقدّما ً على جاد الدنا على «هارت بريكر» من نادي المشرف بفارق  1.58ثانية .وفي فئة
«الميني غ��ران ب��ري» البالغ ارتفاع حواجزها  120سنتمترا ً حل طوني عساف على «فويبي»
من نادي ضبيه أوال ً من دون خطأ بـ 45.57ثانية ،متقدّما ً على سيدريك سالمة على «أبريان»
من نادي ضبيه بفارق  1.02ثانية ،وخلفهما عصام حداد على «فابيوال» من ضبيه بـ.46.71
وفي الفئة  Nالبالغ ارتفاع حواجزها  85سنتمتراً ،ح ّل محمد كشلي على «رامونا» من ضبيه أوال ً
بـ 40.66متقدّما ً على  36مشاركا ً ومشاركة في الفئة ،وحلّت ثانية سارة زي��دان على «كوتون
كاندي» من ضبيه بـ ،41.16وخلفهما محمد كشلي على «ديسبيرادو» من ضبيه بـ .44.59
وفي الفئة  Eالبالغ ارتفاع حواجزها  105سنتمترات ،حلّت ياسمينا بوكتي على «أدلفي» من ضبيه
بـ 43.03من دون خطأ ،وحلّت ثانية ماري ديان فاضل على «رودريغو» من سبرينغ هيلز بـ.45.40
وع��ق��ب ال��م��س��اب��ق��ة ج���رى ت��ت��وي��ج األوائ�����ل ،ك��م��ا ن��ال��وا ج��وائ��ز م��ال��ي��ة م��ن ال��ن��ادي المنظم.
رأس لجنة التحكيم الحكم الدولي سمير سوبرة والميقاتي مارون مهنا ،وص ّمم المسلك األلماني
الدولي فولكر شميدت ،وأ ّمنت وحدة من الدفاع المدني اإلسعافات األوليّة للمشاركين.

هومنتمن يعادل الريا�ضي وي�شعل «ال�سل�سلة» بينهما
ح ّقق فريق هومنتمن فوزا ً غاليا ً على حساب فريق الرياضي بنتيجة ( )79-83على أرض ملعبه
في مزهر ضمن المباراة الرابعة بين الفريقين ضمن فاينال  4بطولة لبنان لكرة السلة.
وبهذا الفوز تعادلت السلسلة ( ،)2-2وسيتواجه الفريقان غدا ً الجمعة في المنارة.
وسجل دواين جاكسون 12
أمام جمهور حاشد ،تقدّم هومنتمن ( )15-25مع نهاية الربع األول،
ّ
نقطة وأحمد إبراهيم  8نقاط وجان عبد النور في هذا الربع.
ث ّم رفع هومنتمن الفارق إلى  18نقطة ( )-23 41في الربع الثاني الذي انتهى لمصلحته بنتيجة
(.)34-47
وفي الربع الثالث ،انتفض الرياضي ونجح بتقليص الفارق قبل أن يتقدّم (.)63-66
وفي الربع األخير ،تبادل الفريقان التسجيل ليتقدّم الرياضي بفارق  7نقاط ،ولكن هومنتمن عاد
وقلّص الفارق عن طريق جاكسون ث ّم تقدم ( ،)74-77وكان كيفين غالواي نجم هذا الربع .وقبل
نهاية اللقاء بسبع ثوانٍ  ،سجل نورفيل بيل ثالثية خرافية ليهدي فريقه الفوز بنتيجة (.)79-83
وسجل جاكسون  31نقطة ،وأحمد إبراهيم  15نقطة و 7متابعات ،وبيل  16نقطة مع  14متابعة،
ّ
وغالواي  12نقطة مع  8متابعات.
سجل جان عبد النور  19نقطة مع  6متابعات ،كريس دانيالز نجم الربع
من جانب الرياضيّ ،
الثالث  20نقطة مع  9متابعات ،إسماعيل أحمد  13نقطة مع  8متابعات ووائل عرقجي  12نقطة.

قاسية بحق الحكمة ( 4ـ  ،)2الشوط األول جاء لمصلحة السالم
بنتيجة ( 1ـ .)0
أ ّما لقاء االجتماعي والشباب الغازية على ملعب كفرجوز في
النبطية ،فجاء حافالً بالمجريات المثيرة واألهداف الملعوبة ،وانتهت
المباراة بالتعادل ( 3ـ  ،)3الشوط األول لمصلحة االجتماعي ( 3ـ .)2
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أعلن ن��ادي أستون فيال صاحب المركز األخير في
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم أمس ،أنّ مجموعة
صينيّة يملكها الدكتور طوني جيان تونغ تشيا اشترت
النادي ال��ذي هبط إلى الدرجة األول��ى مقابل نحو 86
مليون دوالر.
وخاض أستون فيال موسما ً سيّئا ً للغاية ،حيث لم يفز
سوى في  3مباريات من أصل  38في الدوري ،لكن ذلك لم
يمنع المستثمر الصيني من شرائه.
وح��اول مالك أستون فيال ران��دي ليرنر ،المقيم في
الواليات المتحدة على مدى عامين ،إيجاد شا ٍر للنادي
ّ
م��ؤخ��را ً إلى
دون أن ينجح ف��ي مسعاه ،م ّما اض��ط��ره
تخفيض قيمته إل��ى  60مليون جنيه إسترليني (86
مليون دوالر أو  76مليون يورو).
وجاء في بيان للنادي اإلنكليزي« :يسعد أستون فيال
أن يعلن عن توقيع ا ّتفاق على بيع  100في المئة من
أسهم النادي المملوك من قِبل راندي ليرنر إلى مجموعة
«ريكون» التي يملكها الدكتور طوني جيان تونغ تشيا،
لكن لكي يصبح نافذا ً يجب أن يحظى بموافقة الدوري
اإلنكليزي الممتاز ورابطة كرة القدم».
وختم البيان« :بعد الحصول على موافقة الرابطتين
حسب القوانين المرعيّة ،سيصبح الدكتور تشيا مالكا ً
ألستون فيال».

�أوزيل ي�ؤ ّدي «العمرة»
ويزور الالجئين ال�سوريين في ع ّمان
قام نجم المنتخب األلماني وفريق
أرسنال اإلنكليزي ،مسعود أوزيل،
بزيارة إلى مخيم الزعتري للاّ جئين
السوريين في األردن.
وتج ّول أوزي��ل الفائز بلقب بطل
العالم  2014مع المنتخب األلماني
ف��ي ال��م��خ��ي��م ،واس��ت��م��ع لمشاكل
ال�لاج��ئ��ي��ن وت��ف��اص��ي��ل معيشتهم
ومستوى الحياة في المخيم ،كما
شارك مع األطفال لعب كرة القدم،
وقام بتوزيع الهدايا عليهم.
ك��م��ا ال��ت��ق��ى م��س��ع��ود أوزي����ل ذو
األص���ول ال��ك��ردي��ة ،األم��ي��ر علي بن
الحسين رئيس االتحاد األردني لكرة
القدم ،في العاصمة ع ّمان .وكتب
األم���ي���ر ع��ب��ر ص��ف��ح��ت��ه ال��خ��اص��ة
على م��وق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي
«ف��اي��س��ب��وك»« :رائ���ع أن أك��ون مع
صديقين حميمين ،ب��رو كوكسال
ومسعود أوزيل».
يُ��ذك��ر أنّ مسعود أوزي���ل ،العب
ري����ال م��دري��د س��اب��ق��اً ،أح����رز مع

المنتخب األلماني كأس العالم لكرة
القدم في العام  ،2014ودخل قائمة
من  27العبا ً اختيروا ضمن منتخب
«المانشافت» ف��ي بطولة «ي��ورو
.»2016
من جه ٍة أخرى ،أدّى أوزيل مناسك

العمرة ،قبل انضمامه إلى معسكر
منتخب بالده الذي يستعد للمشاركة
في بطولة كأس األمم األوروبية.
وت���داول���ت م���واق���ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي ص��ورا ً ل��ه ،وه��و ي��ؤدّي
مناسك العمرة في مكة المكرمة.

بر�شلونة يُدين قرار حظر رفع علمه الكتالوني
أب��دى نادي برشلونة اعتراضه
مشجعيه
على ق��رار الشرطة بمنع
ّ
من جلب أعالم كتالونيا إلى المباراة
النهائية لكأس ملك إسبانيا لكرة
القدم ض ّد إشبيلية يوم األحد المقبل.
وق��ال��ت الشرطة أم��س األرب��ع��اء،
ّ
المفضلة ل��دى جماهير
إنّ األع�ل�ام
برشلونة لن يُسمح بدخولها ملعب
فيسنتي ك���ال���دي���رون ف���ي م��دري��د
وف��ق��ا ً للقوانين الوطنية للرياضة
ض�� ّد العنف والعنصرية والمثليّة
والتعصب.
الجنسية
ّ
ه��ذا التدبير دف��ع ب���إدارة النادي
الكتالوني للر ّد عبر بيان جاء فيه:
«يُ��ع��بّ��ر ب��رش��ل��ون��ة ع��ن اع��ت��راض��ه
الكامل على ق��رار منع دخ��ول أعالم
ك��ت��ال��ون��ي��ا إل��ى ن��ه��ائ��ي ك���أس ملك
إسبانيا» .وأضاف« :برشلونة يعتبر
هذا القرار مخالفا ً لحرية التعبير،
وهو حق مكفول للجميع للتعبير عن
أفكارهم وآرائ��ه��م بحرية وم��ن دون
رقابة وفقا ً لإلعالن العالمي لحقوق
اإلنسان».
وعوقب برشلونة بغرامة مالية
قيمتها  30ألف يورو ( 33700دوالر)
ف��ي ت��م��وز ال��م��اض��ي بسبب تلويح

جماهيره بأعالم كتالونيا في نهائي
دوري أبطال أوروبا في برلين.
وع��وق��ب ال��ن��ادي ال��ك��ت��ال��ون��ي –
أي��ض��ا ً  -ب��غ��رام��ة بقيمة  40أل��ف
يورو في تشرين األول بعد إحضار
جماهيره نفس األع�لام في مواجهة
باير ليفركوزن األلماني في دوري
األبطال.
وت���اب���ع ب��ي��ان ب��ط��ل إس��ب��ان��ي��ا:
«برشلونة دافع وسيدافع عن حرية

التعبير لجماهيره وأعضائه الذين
أثبتوا دائما ً أ ّنهم على مستوى رفيع
ّ
التحضر واالحترام».
من
مشجعو برشلونة وأتلتيك
وأثار
ّ
بيلباو الجدل في نهائي كأس الملك
في الموسم الماضي بعد إطالقهم
ص��ي��ح��ات االس��ت��ه��ج��ان ض��� ّد ملك
إسبانيا ،وأيضا أثناء عزف النشيد
الوطني.

�إ�شبيلية يح ّقق ثالثية تاريخية
«نحن األبطال للمرة الخامسة»...
هكذا هتف العبو إشبيلية اإلسباني
عقب تتويجهم بلقب دوري أوروب��ا
على حساب ليفربول اإلنكليزي،
بعد ال��ف��وز عليه ف��ي مدينة ب��ازل
السويسرية بثالثة أه��داف لواحد
على ملعب سانت جاكوب بارك.
ووس��ع إشبيلية رقمه القياسي
ّ
كأكثر األن��دي��ة تتويجا ً بالبطولة
الثانية على مستوى األندية بالقارة
العجوز ( 5م��رات) ،وحافظ للعام
الثالث تواليا ً على الكأس التي سبق
و ُت��� ّوج بها أيضا ً في عامي 2006
و .2007وبإنجازه الجديد أصبح
الفريق اإلسباني األول الذي يُت ّوج
بثالثة ألقاب أوروبية متتالية منذ
أن ح ّقق بايرن ميونيخ األسطوري
ه��ذا األم��ر في حقبة السبعينيات.
وأق ّر مدرب ليفربول ،األلماني يورغن
كلوب ،بأحقيّة المنافس في الفوز
باللقب ،لك ّنه أعرب في الوقت نفسه
عن أسفه لعدم احتساب حكم اللقاء
لركلتي ج��زاء لمصلحة فريقه في
الشوط األول.
من جانبه ،أ ّك��د م��درب إشبيلية
أون���اي إي��م��ري ،أنّ فريقه يعشق
هذه البطولة وقد ّ
حث العبيه على
استعادة روح البطل بين شوطي
اللقاء وعدم خشية المنافس .ودخل
إيمري تاريخ أوروب��ا أيضا ً بعدما
أصبح أول م��د ّرب يُت ّوج باللقب 3

م���رات متتالية م��ع نفس الفريق.
وتحت قيادته أصبح إشبيلية أكثر
فريق يخوض نهائيات في أوروب��ا
خ�لال ال��ق��رن ال��ح��ادي والعشرين
( 9نهائيات) ،مقابل  8لمواطنه
برشلونة.
وأمام إشبيلية الفرصة إلضافة 3
ألقاب أخرى إلى رصيده قبل انطالق
الموسم الجديد ،حيث سيخوض
نهائي ك��أس الملك ض�� ّد برشلونة
ي��وم األح��د المقبل ،وك��أس السوبر
اإلسبانية ،إضافة لكأس السوبر
األوروبية.
كما أنّ الفريق الذي أنهى الليغا
في الترتيب السابع سيضمن التأهّ ل
ل��دوري األبطال األوروب��ي ،لتشارك
إسبانيا للموسم ال��ث��ان��ي تواليا ً
بخمسة فرق في التشامبيونزليغ.

وارتقى إشبيلية كذلك إلى الترتيب
الثالث ف��ي تصنيف أك��ث��ر األن��دي��ة
اإلسبانية تتويجا ً بألقاب أوروبية
( 6أل��ق��اب) ،خلف برشلونة (17
لقباً) وريال مدريد ( 14لقبا) ،حيث
يتقاسم ه��ذا الترتيب مع فالنسيا
( ،)6بينما يأتي خلفه أتلتيكو مدريد
(.)5
وسمح تتويج إشبيلية باللقب
إلسبانيا بالسيطرة على بطوالت
أوروبا للموسم الثالث توالياً ،والذي
سيكون فيه كأس السوبر األوروبية
إسبانيّة خالصة.
وبهذا الشكل ُتع ّد إسبانيا أول بلد
أوروب��ي يُت ّوج بـ 11بطولة دوليّة
متتالية منذ دوري األبطال -2013
 ،2014وحتى كأس السوبر .2016

ا�شتباكات بين جماهير
ليفربول و�إ�شبيلية
نشبت اشتباكات حامية بين جماهير ليفربول وجماهير إشبيلية
قبل التقاء الفريقين في نهائي مسابقة الدوري األوروب��ي الذي أُقيم
ّ
وتدخلت قوات الشرطة لتفريق
أمس في مدينة بازل السويسرية.
الجماهير المنفعلة ،بعدما كاد األمر أن يتط ّور لألسوأ .وكانت جماهير
ليفربول قد احتشدت في مدينة بازل قبل المباراة بساعات للدخول
إلى ملعب سانت جاكوب بارك.

