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الريا�ضي ّ
تقدم على هومنتمن  3ـ 2
الحكمة والريا�ضي  ...وموعد مع الح�سم
ف���ي م����ب����اراة م��ج��ن��ون��ة ب��ك��اف��ة
تفاصيلها على أرض الملعب وفي
المدرجات ،استعاد النادي الرياضي
ّ
بتخطي
ثقة جماهيره حيث نجح
ضيفه العنيد فريق هومنتمن بفارق
 6نقاط ( 87ـ  ،)81ليتقدّم أبناء
ال��م��ن��ارة ف��ي سلسلتهم النهائية
بنتيجة ( 3ـ  ،)2وبنا ًء عليه ستحمل
مباراته السادسة مساء اليوم في
م��زه��ر (ق��اع��ة ه��وم��ن��ت��م��ن) ع��ن��وان
الحسم وإنهاء السلسلة ،فيما سيعمد
رجال جو مجاعص إلى ج ّر ضيفهم
الثقيل إلى مباراة سابعة وحاسمة
ف��ي ال��م��ن��ارة .وف��ي تفاصيل اللقاء
الناري الذي تخلّلته هتافات خارجة
عن أصول التشجيع الحضاري على
الرغم من كثافة المواكبة األمنية
وحضور وزي��ر الشباب والرياضة
العميد عبد المطلب الحناوي في
المنصة الرئيسية ،وما زاد من أجواء
ّ
اإلث��ارة التالسن اإلداري بين طرفي
اللقاء وانقطاع الكهرباء عن القاعة،
ما أدّى إلى االنتظار وبالتالي إطالة
عمر المباراة.
منذ ال��ب��داي��ة عمد الفريقان إلى
تفعيل النواحي الدفاعية والرقابية
عبر اللجوء إلى خطة «مان تو مان»،
فحصلت أخطاء متسارعة على العبي
الفريقين ،وقد دفع ثمنها الضيوف
مع إخراج العبهم نورفيل باألخطاء
الخمسة قبل نهاية المباراة بست
دقائق .وك��ان الربع األول قد انتهى
لمصلحة هومنتمن بفارق  4نقاط
( 24ـ  ،)20فيما انتهى الشوط األول
لمصلحة الرياضي بنتيجة ( 47ـ
.)45
وفي الشوط الثاني بقيت األرقام
متقاربة ،س�لّ��ة م��ن هنا وس �لّ��ة من

هناك ،فبعد  3دقائق على بدايته
أصبحت النتيجة ( 59ـ  ،)57لينتهي
الربع الثالث ( 68ـ .)59
ث ّم أثمرت انتفاضة العائد بقوة
ف��ادي الخطيب مع زميله إسماعيل
أحمد في الربع األخير إلى تقدّم بفارق
 11نقطة ( 70ـ  )59وصوال ً إلى (72
ـ  ،)63ث ّم استعاد هومنتمن هيبته
على الرغم من افتقاده لجهود نجمه
األميركي نورفيل في ضوء االنتفاضة
الطيّبة لنجمه أحمد إبراهيم (العب
الرياضي السابق) ،فتقاربت األرقام
مجدّدا ً ( 80ـ  )78قبل  3دقائق على
النهاية ،ليعود الرياضي مستثمرا ً
التمريرات الطويلة والرميات الح ّرة
المتتالية مع إسماعيل أحمد لتصبح

النتيجة ( 84ـ  ،)80ث ّم انتهت ( 87ـ
.)81
لقطات
ـ ت��اب��ع ال��م��ب��اراة وزي���ر الشباب
وال��ري��اض��ة العميد ع��ب��د المطلب
الحناوي إلى جانبه رئيسا الفريقين
ه��ش��ام ج����اروي وغ���ي م��ان��وك��ي��ان،
ورئيس االتحاد السلّوي وليد نصار.
ـ كان لتأ ّلق أصحاب الخبرة من
جانب الرياضي (إسماعيل أحمد
وفادي الخطيب) األثر اإليجابي في
تحقيق الفوز لفريقهم.
ـ وق��ع إشكال كالمي بين إدار ّي��ي
الفريقين وت ّم احتوائه سريعاً.
ـ نزلت قوة من مكافحة الشغب إلى
أرض الملعب في الربع الثالث على

15

راكيتيت�ش ّ
يحذر فريقه ال�سابق �إ�شبيلية

وقع احتدام الشتائم في المدرجات.
ـ انقطعت الكهرباء قبل دقيقتين
ونصف على انتهاء المباراة  ،فانتظر
الالعبون خمس دقائق الستئناف
اللعب مجدّداً.
المتحد الجريح تف ّوق على الحكمة
على ملعب المتحد في طرابلس،
فقد الحكمة أولى فرصه لبلوغ نهائي
بطولة لبنان بعدما خسر المباراة
الخامسة أمام المتحد بنتيجة ( 63ـ
 )69خارج أرضه في طرابلس.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن خسارته بقي
الحكمة متقدّما ً  ،2-3ويملك فرصة
ثانية للتأهّ ل اليوم عندما يستضيف
المتحد في غزير.
وال�لاف��ت أنّ الحكمة ك��ان يملك

حظوظا ً كبيرة ،خصوصا ً أنّ المتحد
خسر ج��ه��ود ص��ان��ع أل��ع��اب��ه مايك
تايلور ال��ذي ب��ات خ��ارج البطولة
بعدما لكم لوح من زجاج إثر المباراة
الرابعة في غزير فتع ّرض لجروح
بالغة في يديه.
وج������اءت ال���م���ب���اراة ضعيفة
ال��م��س��ت��وى ،وال سيّما ف��ي األرب���اع
الثالثة األوائل ،حيث انتهى النصف
األول بتعادل الفريقين  ،25-25قبل
أن يعجز الحكمة عن تسجيل سوى
نقطة واح��دة في أول ثماني دقائق
م��ن ال��رب��ع الثالث .المتحد ل��م يكن
أفضل بكثير هجومياً ،لكنه كان أكثر
جماعية وقدرة على تسجيل الكرات
السهلة ،وقدّم نجمه اللبناني شارل
ت��اب مستوى م��ذه�لاً ،وك��ان بيضة
القبان لفريقه خصوصا ً في متابعاته
الهجومية.
الحكمة استفاق في الربع الرابع،
إلاّ أ ّنه لم يستطع الحفاظ على الثبات
ليتل ّقى خسارته الثانية ويفشل
في استغالل الفرصة األول��ى لبلوغ
النهائي للمرة  13في تاريخه.
مسجل
وكان راميل كوري أفضل
ّ
للمتحد بـ 18نقطة مع  7تمريرات
حاسمة و 6متابعات ،وأضاف إليه
تابت  15نقطة و 16متابعة ،وعمر
أي��وب��ي  13نقطة م��ع  6متابعات.
فيما أحرز تيريل ستوغلين  27نقطة
للحكمة ،لكنّ تأثيره كان سلبيا ً في
األرباع الثالثة األولى ،وأضاف إليه
ديماريوس بولدز  17نقطة مع 7
متابعات وإيكيني إيبكوي  11نقطة
و 8متابعات.

شدّد الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش ،نجم وسط
فريق برشلونة ،على رغبة فريقه بالفوز بكأس ملك
إسبانيا والتتويج بالثنائيّة المحليّة.
وقال راكيتيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:
«المباراة ض ّد إشبيلية دائما ً
خاصة لي ،لك ّنها في نهائي
ّ
الكأس ستكون مهمة جدا ً بالنسبة لنا أل ّننا نريد إنهاء
الموسم بالثنائية».
وأض��اف نجم إشبيلية السابق م��ازح�اً« :لقد ح ّققوا
ال��دوري األوروب��ي األربعاء الماضي وهذا يكفي ،اآلن أنا
أقاتل للبارسا».
وأردف« :عندما تصل للنهائي يجب أن تقدّم  % 100من

مستواك مهما كانت الظروف ،هي مباراة واحدة فقط يجب
أن تخرج وتقدّم كل شيء تملكه لتفوز».
وتابع« :مع احترامي إلشبيليّة ويوناي إيميري ،نحن
نريد هذا الكأس ،لعبنا الكثير من المباريات الصعبة هذا
سجلت في مرمى
الموسم ،والسؤال «هل سأحتفل إن
ّ
إشبيلية؟ ال ،لن أحتفل احتراما ً إلشبيلية لكن سأحتفل
بالفوز باللقب بكل تأكيد مع زمالئي».
وعن رغبته في فوز مواطنه لوكا مودريتش نجم ريال
مدريد بدوري أبطال أوروبا ،أجاب مازحاً« :ألكون صريحا ً
لن أشاهد المباراة أل ّنه لديّ حفل خاص وقتها ،أتم ّنى أن
يسجل لوكا  5أهداف من دون أن يفوز فريقه».
ّ

�إبراهيموفيت�ش يوافق على �أغنية منتخب ال�سويد

الدوري اللبناني بالأرقام

ال�صفاء ّ
ت�صدر  20مرحلة و�أحرز البطولة
شهد ال��دوري اللبناني لكرة القدم لموسم
 2016 – 2015تسجيل  376هدفا ً في 132
م��ب��اراة ،وكانت البطولة قد انطلقت في 16
تشرين األول من العام  ، 2015أي بمعدّل يقارب
الثالثة أهداف في المباراة الواحدة وهي نسبة
مقبولة .وتصدّر الصفاء الترتيب في كل مراحل
الدوري ( 22مرحلة) ،باستثناء المرحلة ما قبل
األخيرة ،التي شهدت خسارته أمام الساحل 1
–  ،0م ّما أفسح المجال للعهد ليحت ّل الصدارة.
وظفر فريق المد ّرب إميل رستم باللقب بعد
ف��وزه على العهد  0 – 2في المباراة األخيرة،
ضمن المرحلة الثانية والعشرين األخيرة،
والتي جاءت أشبه بمباراة نهائية للدوري.
أ ّم��ا بالنسبة إل��ى ق��اع الترتيب ،فهبط إلى
دوري «المظاليم» فريقا الشباب الغازية (10
نقاط) والحكمة ( 9نقاط).
وال تزال المرحلة العاشرة األكثر تهديفا ً بـ30
هدفاً ،والخامسة هي األقل تسجيالً بـ 9أهداف.
وحافظت مباراة العهد والحكمة على أ ّنها
األكثر غزراة في التسجيل بـ 10أه��داف ،حيث
انتهت لمصلحة العهد .1 – 9
ويُعتبر الصفاء البطل ووصيفه العهد األكثر
فوزا ً بـ 16مباراة .ويملك العهد أكبر رصيد من
األهداف بـ 54هدفاً ،واألفضل دفاعا ً إذ اهتزت
شباكه  14مرة فقط في  22مباراة.
وظ��ل الحكمة األس��وأ دفاعا ً بعدما اهت ّزت
شباكه  62م��رة ،وال��ف��ري��ق الوحيد ال��ذي لم
يعرف طعم ال��ف��وز ه��ذا الموسم ه��و الشباب
الغازية ،وك��ان الفريق الجنوبي أكثر الفرق
تع ّرضا ً للتعادل بـ 10مرات ،بينما كان الحكمة
األكثر تع ّرضا ً للخسارة بـ 15مرة .وأيضا ً األقل

أُزي����ح ال��س��ت��ار أم���س ع��ن األغنية
الرسمية الخاصة بالمنتخب السويدي،
والتي سيت ّم إطالقها في بطولة كأس
األم���م األوروب��ي��ة ل��ك��رة ال��ق��دم (ي��ورو
 )2016في فرنسا ،بعد الموافقة عليها
من ِقبَل النجم زالتان إبراهيموفيتش
قائد الفريق ،والذي يأمل في أن تؤدّي
األغنية دورا ً مؤ ّثرا ً في رفع معنويات

المنتخب أمالً في االرتقاء إلى مستويات
أعلى .وقال إبراهيموفيتش في مقطع
فيديو ُنشر بموقع االتحاد السويدي
لكرة القدم على اإلنترنت« :األغنية
ُتشعرني وكأ ّنني ألعب ،ففيها النبض
واإليقاع».
وتحمل األغنية التي جرى تلحينها
على أنغام موسيقى الهيب هوب اسم

«ف��ري��ق��ي» ،وق��د أ ّلفها فريغ الرس��ون
وجوي أمباثا.
وق��ال إبراهيموفيتش ،إنّ األغنية
تمنح «الكثير من األدرينالين والطاقة».
وأُدمجت األغنية مع مقطع مص ّور
ي��ش��م��ل ص�����ورا ً ألم���اك���ن وأش��خ��اص
م��ن جميع أن��ح��اء ال��س��وي��د وبعض
المشاهير.

كيفن جاميرو  ...مطلب البر�شا والريال
المحصلة سقط
تسجيالً بــ 17ه��دف�اً .وف��ي
ّ
الغازية والحكمة إلى الدرجة الثانية ،وأحرز

الصفاء البطولة في آخر عشر دقائق من البطولة
عبر هدفين لعلي السعدي (د )81والبرازيلي

رودريغو لوبيز (د )3 + 90برصيد  52نقطة،
فيما تو ّقف رصيد العهد عند  51نقطة.

قرب الإفراج عن م�ستح ّقات
«فرنكوفونية» !2009

زريق في و�ضع م�ستقر
الصحي لنجم فريق العهد
الوضع
ّ
أحمد زريق أصبح مستقراً ،وذلك بعد
أن خضع للفحوصات الالزمة ،إثر
تع ّرضه إلصابة خطرة خ�لال لقاء
فريقه مع الصفاء في ختام مباريات
الدوري اللبناني لكرة القدم.
وك��ان زري��ق سقط على أرضيّة
الملعب قبل النهاية بثوان قليلة،
وفقد وعيه لتن ّقله سيارة اإلسعاف
إلى المستشفى ،وسط حالة من الذعر
ب��دت على الموجودين في الملعب
تخ ّوفا ً من خطورة إصابته.
ُي��ذك��ر أنّ ال��م��ب��اراة انتهت بفوز
الصفاء  2-صفر ،حيث ُت � ّوج بطالً
للدوري للم ّرة الثالثة في تاريخه.

اعتبر عضو «تك ّتل التغيير واإلصالح» النائب سيمون أبي رميا ،بأنّ دفع
مستحقات ال��دورة السادسة لأللعاب الفرنكوفونية التي جرت على أرض
لبنان العام  ،2009ش ّكل مطلبا ً مزمنا ً للجنة الشباب والرياضة النيابيّة،
خصصت جهدا ً كبيرا ً مع دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء
والتي كانت قد ّ
المعنيّين ،حيث عقدت عشرات االجتماعات واللقاءات منذ العام  2009لهذه
الغاية.
وأ ّكد أبي رميا أنّ دفع هذه المستحقات ،وإن أتى متأخراً ،حيث لم يتم ّكن
بعض األشخاص من االستفادة منها ،إلاّ أ ّنه يُعتبر إنجازا ً نظرا ً لألوضاع
االقتصادية التي يمر بها لبنان.
وتم ّنى أبي رميا ألاّ يكون هناك أي تأخير في دفع هذه المستح ّقات ،خصوصا ً
بعد تذليل العقبات اإلدارية وصدور المرسوم من ِقبَل مجلس الوزراء.

ي�سجل في الدوري التركي
اللبناني جوان العمري ّ

باخو�س يعود
من البحرين بـ 33نقطة

أحرز المدافع الدولي اللبناني جوان العمري باكورة
أهدافه في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم ،في مباراة
فريقه سيفا سبور وضيفه فناربخشة ،وذلك في األسبوع
األخير من الدوري .ولكن لم يُسعف هدف جوان العمري
سجل في الدقيقة  22من زمن الشوط األول ،وهدف
ال ُم َّ
زميله الالعب العربي اآلخر المغربي عاطف شحشوح
الذي افتتح التسجيل مبكرا ً في الدقيقة  13من البداية،
لفريق سيفا سبور الذي لم يتم ّكن من الحفاظ على تقدّمه،
لتنتهي المباراة بالتعادل ( ،)2-2ويهبط سيفا سبور إلى
دوري الدرجة األولى التركي.
وانضم ج��وان العمري ،شقيق جناح النجمة حسن
العمري ،إلى نادي سيفا سبور التركي ،قادما ً من فريق
نادي إف إس في فرانكفورت األلماني.
ولد جوان العمري في ألمانيا سنة  ،1988وبدأ مشواره
االحترافي هناك في عمر العشرين ً،في تموز  2008مع
«إس في بابلسبرغ» ،حيث شارك في  27مباراة.
وانتقل العمري األصغر ،في العام  ،2011إلى صفوف
فريق «روت ويب إيرفورت» ،وبقي معه لمدّة موسمين

اختتم ال��د ّراج اللبناني ف��ادي باخوس مشاركاته في بطولة البحرين
للد ّراجات النارية (سوبر بايك) ،التي ّ
نظمها االتحاد البحريني تحت إشراف
االتحاد الدولي برعاية الصانع اإليطالي «دوك��ات��ي» ،وبمشاركة دولية
واسعة.
وشارك باخوس في آخر أربع جوالت من أصل ست جوالت ممكنة على
تحسنا ً سريعاً ،خصوصا ً وأنّ خبرته
نفقته الخاصة .وقد عكست نتائجه
ّ
كمتسابق محترف اقتصرت على مشاركة دولية واحدة في إيطاليا ،فجاء في
سباق البحرين في المركز  12في أول جولة له قبل أن يح ّل عاشرا ً في ثاني
مشاركة ،وسابعا ً في الجولة ما قبل األخيرة .أ ّما في الجولة السادسة األخيرة
فقد تع َرض باخوس إلى حادث أخرجه من السباق في الل ّفة الثانية وهو في
المركز الثاني.
وعلى الرغم من الحادث ال��ذي تع ّرض له ،نال باخوس احترام جميع
منافسيه ،إذ استطاع في هذه الجولة أن يتأهّ ل ثالثاً ،كاسرا ً بذلك سيطرة
الثالثي القطري الذي كان قد احتكر البطولة من أ ّولها .كما أ ّنه أثبت أ ّنه
منافس عنيد وجريء ،وبذلك أنهى باخوس مشواره في البطولة حاصدا ً 33
نقطة ،وهي نتيجة مميّزة له .هذا ،وبدأ باخوس استعداداته للمشاركة في
مسابقات وبطوالت العام المقبل وهو يحلم برفع العلم اللبناني عاليا ً في هذه
الرياضة التي تستقطب اهتمام الماليين حول العالم.

وسجل ثالثة أهداف.
شارك خاللهما في  62مباراة،
ّ
وان��ض � ّم ال�لاع��ب اللبناني إل��ى فريقه «إف إس في
سجل
فرانكفورت» ،صيف  ،2013ولعب معه  52مباراةّ ،
خاللها هدفا ً واحداً ،قبل أن ينتقل إلى الدوري التركي.

ُي��ق �دّم ال�لاع��ب الفرنسي كيفن جاميرو ،نجم ن��ادي
إشبيلية ،بطل ال���دوري األوروب���ي لكرة ال��ق��دم ،موسما ً
ّ
مؤخرا ً لتحقيق
مميّزا ً مع الفريق األندلسي ،حيث قاده
اليوروباليغ أم��ام ليفربول اإلنكليزي ،وستكون أمامه
فرصة لتحقيق لقب ثانٍ عند مواجهة برشلونة في نهائي
كأس الملك على ملعب فيسنتي كالديرون.
وارت��ب��ط المهاجم الفرنسي م� ّ
�ؤخ��را ً باالنتقال إلى
برشلونة ليكون بديالً لسواريز ،حيث أنّ األوروغواياني
ليس له بديل ،ويجد لويس إنريكي نفسه مجبرا ً باالعتماد
على العبين أمثال منير الحدادي أو أردا توران واللذان
ال يعتبران مهاجمين ،واعترف روبرت فرنانديز المدير
الرياضي للنادي الكتالوني أ ّنه مهتم بمهاجم إشبيلية.
وكشف الصحفي اإلسباني التيجو سيرانو (رادي��و
ماركا) ،أنّ ريال مدريد دخل في الصراع على جاميرو،
ويأتي ذلك برغبة من زين الدين زي��دان مدرب الملكي،
حيث إ ّن��ه معجب بقدارته خصوصا ً أ ّن��ه سريع ويجيد
التهديف ،وأيضا ً بإمكانه اللعب في أي من المراكز الثالثة
بالهجوم.

وشهد هذا الموسم تأ ّلق الفت للمهاجم الفرنسي ،حيث
سجل  29هدفا ً في  51مباراة ،وانتقدت وسائل اإلعالم
ّ
الفرنسية المدرب ديديه ديشامب بسبب عدم استدعائه
للمشاركة بكأس أمم أوروبا  ،2016خصوصا ً مع غياب
كريم بنزيمة .ويرى اإلعالم الفرنسي أنّ جاميرو يستحق
التواجد في القائمة على حساب أندريه بير جينياك مهاجم
تيغريس المكسيكي أو أولفييه جيرو مهاجم أرسنال
اإلنجليزي.
وأح���رز جاميرو ه��ذا الموسم  16ه��دف�ا ً ف��ي ال��دوري
اإلسباني ،و 8في ال��دوري األوروب��ي ،وهدفا ً وحيدا ً في
دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر األوروبي ،و 3في كأس
الملك.
وسيجد ريال مدريد منافسة شرسة من غريمه التقليدي
برشلونة ،حيث وضع النادي الكتالوني جاميرو من بين
أولويّاته للموسم المقبل ،ويتواجد مهاجم إشبيلية برفقة
حاتم بن عرفة نجم نيس الفرنسي ونوليتو مهاجم سيلتا
فيغو من المرشحين لتعزيز خط الهجوم ،ولكن جاميرو
ّ
المفضل لدى لويس إنريكي.
هو

العائلة الكروية ُتفجع بوفاة الحكم �سرحال
ُفجعت أسرة كرة القدم اللبنانية
وح ّكام اللعبة ،بوفاة الحكم الدولي
المساعد علي سرحال ،بعد صراع
مرير مع المرض.
والفقيد ال��ش��اب ،هو من الح ّكام
الذين خدموا الكرة اللبنانية بتفانٍ

وإخالص ،وكان مشهودا ً له بنظافة
الكف والعدالة ،م ّما جعله يحصل
على ج��ائ��زة أف��ض��ل حكم راي���ة في
الموسم الماضي ،2015-2014
ضمن مهرجان كرة المنار السنوي.
سرحال من بلدة داري��ا في إقليم

ال��خ��روب ،وه��و م��ن م��وال��ي��د العام
 ،1976متأهّ ل وله  3بنات ،وكان
يعمل م��د ّرس �ا ً للتربية الرياضية.
ك��ل ال��ت��ع��ازي وال��م��واس��اة لعائلته
والمجتمع الرياضي ،وأسكنه الله
فسيح جناته.

