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الريا�ضي �إلى النهائي بنتيجة  4ـ 2
الحكمة �أو المتحد � ...إلى النهائي اليوم

تورنتو يق ّل�ص الفارق مع كليفالند
�إلى ( 1ـ )2

15

 ...وفي المباراة السادسة انهار فريق
هومنتمن وسقط بالضربة القاضية بفارق
 20نقطة أمام الرياضي حامل لقب الموسم
الماضي ،فبعد تقديمه سلسلة من العروض
القوية التي م ّكنته من إحراج أبناء المنارة
والتقدّم عليهم في مسته ّل سلسلة النهائي،
ت��راج��ع األداء فجأة ونجح الرياضي في
إنهاء السلسلة بنتيجة ( 4ـ  )2من أصل
سبع مباريات ،وبذلك صعد فريق الرياضي
ـ بيروت إلى الدور النهائي لبطولة لبنان في
كرة السلة .أ ّما على الجبهة الثانية ،والتي
تجمع بين د ّفتيها الحكمة بيروت والمتحد
طرابلس ،فقد ح ّل التعادل بينهما وأصبحت
النتيجة ( 3ـ  ،)3والفريقان بحاجة إلى
م��ب��اراة سابعة فاصلة وحاسمة لتحدّد
هويّة المنافس للرياضي على لقب بطولة
لبنان لهذا الموسم ،فماذا نقرأ في تفاصيل
المباراتين اللتين أُجريتا مساء السبت
الماضي؟

في المباراة الثالثة بينهما ضمن ال��دور النهائي من
البالي أوف ألندية المنطقة الشرقية من دوري كرة السلة
األميركي للمحترفين ،فاز تورونتو رابتورز على منافسه
وضيفه كليفالند كافالييرز بنتيجة .84-99
وبذلك قلّص تورونتو الفارق بعد أن خسر المباراتين
األوليين ،ويملك فرصة إدراك التعادل كون المباراة الرابعة
س ُتقام فجر اليوم (االثنين)على أرضه.
على أن يتأهّ ل إلى نهائي المنطقة من يسبق منافسه
بالفوز في  4من  7مباريات.
وأوقف تورونتو ،الذي احتل المركز الثاني في الدوري
المنتظم خلف كليفالند ،زح��ف األخ��ي��ر ال��ذي ح ّقق 10
انتصارات متتالية في البالي قبل أن يُمنى بهزيمته األولى.
وكان كليفالند تغلّب على ديترويت بيستونز  0-4في
الدور األول ،وعلى أتالنتا هوكس 4-صفر أيضا ً في الدور
الثاني قبل أن يهزم تورونتو في أول مباراتين في نهائي
المنطقة ،وبات رابع فريق في تاريخ البطولة يبدأ البالي
أوف بهذا اإلنجاز ( 10انتصارات متتالية).
سقوط الملك يعني سقوط كليفالند
وصار شبه معلوم لدى الجميع أنّ كليفالند سيسقط من
عليائه عندما ال يكون العبه «الملك» ليبرون جيمس على

ف��ي ق��اع��ة م��زه��ر ف��ي أن��ط��ل��ي��اس ،حسم
الرياضي السلسلة مع هومنتمن  ،2-4بعد
أن تغلّب عليه بفارق  20نقطة (.)65-85
وكانت قد انتهت األرباع لمصلحة الفائز
كالتالي )16-12( :و( )15-28و(-23
 )17و(.)17-22
مسجل في اللقاء العب الفائز
وكان أفضل
ّ
األميركي آرون هاربر برصيد  30نقطة منها
 5ثالثيات ،وأضاف مواطنه جيمار يونغ 17
نقطة مع  5متابعات و 7تمريرات حاسمة،
وإسماعيل أحمد  13نقطة و 10متابعات
و 4تمريرات حاسمة ،واألميركي كريس
دانيالز  10نقاط و 13متابعة و 4تمريرات
حاسمة.
ول���دى ال��خ��اس��ر ،ك��ان األم��ي��رك��ي دواي��ن
جاكسون األفضل بـ 24نقطة و 5متابعات،
وأض��اف مواطنه كيفين غالواي  11نقطة
و 10متابعات و 6تمريرات حاسمة ،ونديم
سعيد  9نقاط.

ديكوفيت�ش وموراي ونادال في «حرب مفتوحة»
و�سيرينا وليامز �أمام امتحان ّ
جدي

هومنتمن – الرياضي

قاد المباراة الح ّكام رباح نجيم وعادل
خويري ،وبول سقيم.

الحكمة – المتحد

لم يستطع الحكمة إنهاء السلسلة التي
تجمعه مع المتحد في قاعة ن��ادي غزير
ليل السبت الماضي أمام جمهوره العريض
ال��ذي ضاقت به ال��م��د ّرج��ات ،فعلى الرغم
من العوائق التي أل ّمت بالفريق الشمالي
في ضوء غياب نجمه مايك تايلور بداعي
اإلصابة (جروح في يده) ،فقد خسر الحكمة

أمام ضيفه بفارق  9نقاط وبنتيجة -78
 ،69لتتعادل السلسلة فيما بينهما .3-3
انتهت األرب��اع لمصلحة الفائز كاآلتي:
( )15-7و( )15-25و( )27-18و(-28
.)12
�ج��ل ف��ي ال��ل��ق��اء الع��ب
وك���ان أف��ض��ل م��س� ّ
الخاسر األميركي تيريل ستوغلين برصيد
 31نقطة و 4تمريرات حاسمة ،وأض��اف
إيكيني أبيكوي  18نقطة و 6متابعات
سجل األميركي
و« 3ب��ل��وك ش��وت» ،فيما
ّ
ديماريوس  16نقطة و 5متابعات ومثلها

تمريرات حاسمة.
ولدى الفائز ،كان األميركي راميل كوري
األفضل بـ 29نقطة ،وأضاف مامادو الميزانا
 15نقطة و 8متابعات و 5تمريرات حاسمة،
ورالف عقل  10نقاط و 4متابعات.
قاد المباراة الحكام مروان إيغو ورباح
نجيم ،وعادل خويري.
وسيلتقي الفريقان في المباراة الحاسمة
واألخيرة بينهما ،عند الساعة  17:30من
بعد ظهر ال��ي��وم االثنين ف��ي قاعة مجمع
الصفدي شماالً.

بطولة لبنان بكرة الطاولة (فرق)

الندوة لل�سيدات والجنوب للرجال
ُت ّوج نادي الندوة القماطية ،بطالً لفرق السيدات في كرة الطاولة للسنة الثانية على التوالي ،بعد
تغلّبه على نادي انترانيك بيروت ،في نهائي بطولة لبنان لعام  ،2016التي ّ
نظمها اتحاد اللعبة على
طاوالت قصر الرياضة في المون ال سال.
وجاءت النتائج النهائية وفق اآلتي :فازت ماريانا سهاكيان (الندوة) على آنا ماركريان (انترانيك)
 ،4 11- ،7 11- :0 3و ،1 11-ث ّم فازت ملك خوري (الندوة) على ميساء بصيبص (انترانيك) 3- ،11 12- ،3 11- :0و ،7 11-ث ّم أنهت هانم جمعة المباراة لصالح الندوة القماطية بفوزها على نينا
مركريان (انترانيك)  .8 11- ،5 11- ،6 11- :0 3-وح ّل نادي هومنتمن بيروت في المركز الثالث.
جانب آخرُ ،ت ّوج نادي الجنوب تول بطالً للبنان ألندية الرجال للدرجة األولى ،للم ّرة الرابعة
ومن
ٍ
في تاريخه ( 2012و 2013و 2015و ،)2016بفوزه على غريمه التقليدي النادي الرياضي بيروت
بنتيجة  ،2 3-حيث فاز ألفرد نجم (الجنوب تول) على محمد الهبش (الرياضي) ،9 11- :0 3-
 ،5 11و ،5 11-ثم فاز داوود شعيب (الجنوب تول) على بطل لبنان رشيد البوبو (الرياضي) 3- ،7 11- ،8 11- :0و ،8 11-ث ّم فاز أسامة حمصي (الرياضي) على محمد بهجت (الجنوب تول) 3-
 ،9 11- ،6 11- :0و .3 11-ليعادل رشيد البوبو النتيجة  2 2-بفوزه على ألفرد نجم ،7 11- :0 3-
 ،8 11و .7 11-وفي اللقاء الخامس واألخير أهدى داوود شعيب الفوز للجنوب تول بعد مباراةصعبة تف ّوق فيها على محمد الهبش ،وانتهت نتيجتها  ،7 11- ،11 9- ،8 11- :1 3-و.10 12-

مربع «اليد» الذهبي ينطلق اليوم
تنطلق عند الساعة السابعة والنصف من
مساء اليوم ،مباريات المرحلة األولى من الدور
نصف النهائي لبطولة لبنان العا ّمة في كرة
اليد ،بلقاء قويّ سيجمع بين الصداقة صاحب
المركز الثاني والجيش الثالث ،وذلك في قاعة
حاتم عاشور ـ نادي الصداقة.

ويسعى ك��ل منهما إل��ى التقدم  1-صفر
لالنطالق بعد ذلك نحو حسم المواجهة الثانية
بعد غد األربعاء ،تمهيدا ً للفوز بإحدى بطاقتي
التأهّ ل إلى النهائي.
من جه ٍة أخرىُ ،تقام المباراة الثانية في نفس
القاعة ،مباشرة بعد األولى ،وهي ستجمع بين

الشباب مار الياس (المتصدّر الحالي وحامل
اللقب) وفوج اإلطفاء  -بيروت.
ويعتبر الشباب اللقاء بمثابة جسر عبور
نحو النهائي ،إلاّ إذا كان لرجال اإلطفاء رأي
مع تحقيق المفاجأة ،والعمل على الوصول إلى
السلسلة النهائية ألول مرة في تاريخهم.

على أن يتأهّ ل إل��ى النهائي الفريق الذي
يفوز في مباراتين من أصل ثالثة على منافسه،
وحدّد االتحاد يوم األربعاء المقبل الستكمال
المرحلة الثانية ،وفي حال لم ُتحسم األمور،
ف��إنّ المرحلة الثالثة واألخ��ي��رة س ُتقام يوم
الجمعة المقبل.

فعاليّات «النبي �شيت» تُطالب اتحاد الكرة ب�إن�صاف ناديها
رفضا ً لما حصل مع نادي النبي شيت أثناء مباراته مع فريق
النجمة على ملعب بلدية بحمدون في المرحلة  21من بطولة
الدوري ،اجتمعت الهيئة العامة لنادي النبي شيت الرياضي
وبحضور رئيس بلدية النبي شيت الدكتور إبراهيم الموسوي
ورئيس ا ّتحاد بلديّات شرقي بعلبك السيد جعفر الموسوي

ورئيس النادي السيّد أحمد الموسوي وكافة أعضاء الهيئة
اإلداريّة ،وبعد أن ُوضع الجميع في أجواء ما حصل وما تبعه
توجه المجتمعون إلى رئيس
من قرارات وارتدادات وتعليقاتّ ،
وأعضاء االتحاد اللبناني لكرة القدم مطالبينهم بإنصاف
ال��ن��ادي ودرس طلب االستئناف بشكل ع��ادل للوقوف إلى

جانب المظلوم والمعتدى عليه في ذلك اليوم وليس العكس،
كما أ ّكد المجتمعون على دعمهم المطلق للنادي وتقديم كافة
أشكال الدعم واالهتمام والرعاية له ،وك ّل من موقعه وبحسب
إمكاناته ،ليبقى اسم النادي مرفوعا ً عاليا ً كمم ّثل وحيد لكرة
القدم البقاعية تحت األضواء.

اش��ت��ع��ل��ت وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل
االج��ت��م��اع��ي ف��ي ال��س��ع��ودي��ة ودول
الخليج حول فتوى أصدرها رجال
دي���ن ف��ي ال��س��ع��ودي��ة ب��ع��دم ج��واز
تشجيع فريق ريـال مدريد اإلسباني
وتحريمه ش��رع �اً ،وت��ن��دي��دا ً بفريق
ريـال مدريد ،فيما دع��ا آخ��رون إلى
نقل الوالءات الرياضية إلى منافسه

ودّع المهاجم الدولي األوج��ي زالت��ان إبراهيموفيتش
فريقه باريس سان جيرمان بقيادته إلى إحراز الرباعية
المحليّة للعام الثاني على التوالي بفوزه على غريمه
التقليدي أولمبيك مرسيليا  2 – 4في نهائي مسابقة كأس
فرنسا لكرة القدم.
وخ��اض إي��ب��را أم��س مباراته األخ��ي��رة ب��أل��وان فريق
العاصمة ،وترك بصمته فيها بتسجيله للهدفين؛ الثاني
من ضربة جزاء في الدقيقة  ،47والرابع في الدقيقة ،82
وصنعه الثالث للدولي األوروغوياني أدينسون كافاني
سجل بليز ماتودي الهدف األول في الدقيقة
( ،)57فيما ّ
وسجل فلوران ثوفان ( )12والبلجيكي ميشي
الثالثة.
ّ
باتشويايي ( )87هدفي مرسيليا.

وع � ّزز إيبرا موقعه في ص��دارة أفضل هدّافي الفريق
الباريسي برصيد  156هدفا ً في  180مباراة.
وأعلن إيبرا رحيله عن باريس سان جيرمان في نهاية
الموسم الحالي بعد أربعة مواسم قضاها في صفوفه
وأحرز معه جميع األلقاب المحليّة ،وساهم اليوم في قيادة
كتيبة المد ّرب لوران بالن إلى تحقيق الرباعيّة المحليّة
(ال��دوري وكأس الرابطة وكأس فرنسا وكأس األبطال)
للمرة الثانية على التوالي.
وفي ضوء اختياره كأفضل العب في ال��دوري للمرة
الثالثة ،علّق إيبرا «جئت ملكا ً وأرحل أسطورة».
وهو اللقب العاشر لباريس سان جيرمان في المسابقة،
فعادل الرقم القياسي الذي كان بحوزة مرسيليا بالذات.

وأع��رب غ��واردي��وال ،ال��ذي خاض
توجهه
مباراته األخيرة مع بايرن قبل ّ
إلى استالم د ّفة التدريب لمانشستر
سيتي اإلنكليزي في الموسم المقبل،
ع��ن أم��ل��ه ف��ي أن يحتفظ الفريق
بنجاحه خالل العشر أو العشرين
عاما ً المقبلة ،مشيرا ً إلى أ ّنه يشعر
بالسعادة البالغة لتركه ذكرى طيّبة
لدى جماهير بايرن في ظهوره األخير
مع الفريق البافاري.
وأ ّك���د ب��اي��رن بهذا االنتصار أ ّن��ه

الفريق األق��وى حاليا ً في كرة القدم
األل��م��ان��ي��ة بعدما ُت���وِّج بالثنائية
المحلّية (ال����دوري وال��ك��أس) هذا
الموسم للمرة الحادية عشرة في
تاريخه ،ليستعيد بعضا ً من كبريائه
عقب إخفاقه في التتويج بلقب دوري
أبطال أوروبا.
وك � ّرر غوارديوال بتتويجه اليوم
اإلنجاز الذي ح ّققه في موسمه األول
مع الفريق حينما ُت�� ّوج بالثنائيّة
العام .2014

التو�أم �شارلو
يدخالن تاريخ المالكمة الأميركية

فتوى �سعوديّة بتحريم ت�شجيع ريال مدريد
برشلونة ،وف��ي ذل��ك دالل��ة واضحة
على تفاهة وغباء علماء السعودية
والوهابيين .
أساس الموضوع أنّ إدارة فريق
ريـال مدريد أعلنت بيانا ً أدانت فيه
الجريمة اإلره��اب��ي��ة ال��ت��ي ارتكبها
ال����ـ»دواع����ش» ب��ق��ت��ل  16ع��راق��ي �ا ً
ومشجعي الفريق
شيع ّيا ً من أنصار
ّ

�إبراهيموفيت�ش
يو ّدع �سان جيرمان بهدفين و«رباعية»

م��ا أن انطلقت اح��ت��ف��االت فريق
بايرن ميونيخ بالتتويج بلقب كأس
ألمانيا لكرة القدم للمرة الثامنة عشرة
في تاريخه ،حتى بدأ م��د ّرب الفريق
اإلس��ب��ان��ي جوسيب غ��واردي��وال في
البكاء ،معبّرا ً عن فرحته باإلنجاز وعن
حسرته ل��وداع الفريق ال��ذي أحبّه.
ففي النهائي الذي جمع بين البايرن
وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند،
نجح العبو األول بتحقيق الفوز من
خالل ضربات الجزاء ( 4ـ .)3

1ـ غيا متيرك  -فينيقيا صور ـ 1.01.94د.
3000م ناشئات:
1ـ ياسمينا فخري  -الجمهور ـ 12.20.32د.
تتابع متن ّوع ناشئات:
1ـ  الجمهور 2.35.17 -د.
وثب ثالثي ناشئات:
 1ـ ليا تاجر  -الجمهور ـ 9.63م.
سباق  10000متر:
     .1شربل مرعب  -المعهد األنطوني ـ 
37.55.50د.
وثب ثالثي شباب:
1ـ ج��ان ب��ول مطر  -المريميين جبيل ـ
12.46م.
400م شابات:
1ـ تغريد نعمان  -المنار ـ1.05.05  د.
 3000متر شابات:
1ـ  ماريا حجيج  -إيليت  ـ 12.46.10د.

اإلسباني في قضاء بلد بسامراء،
وج��رح أكثر م��ن  32آخ��ري��ن عندما
ه��اج��م ال��وه��اب��ي��ون مقهى لرابطة
مشجعي ال��ن��ادي اإلس��ب��ان��ي وقتل
ّ
هؤالء الشباب ،وفي لفتة تضامنيّة
م��ع ش��ه��داء التشجيع وق��ف فريقي
ري��ال مدريد وديبورتيفو الكرونيا
والجماهير دقيقة صمت حدادا ً على

ثمن النهائي.
وتبدو مهمة م��وراي في النصف
الثاني من الالئحة التي وق��ع فيها
فافرينكا أيضا ً أسهل ،وستبدأ عمليا ً
م��ن رب��ع النهائي أل ّن��ه ق��د يصطدم
بالياباني كي نيشيكوري.
ول�����دى ال���س���ي���دات ،س��ت��ح��اول
األميركية سيرينا وليامس ،المص ّنفة
أولى في العالم ،بذل كل جهد ممكن
لالحتفاظ باللقب ورفع عدد ألقابها
إل��ى  ،22وبالتالي معادلة الرقم
القياسي الموجود حتى اآلن بعهدة
النجمة األلمانية السابقة شتيفي
غراف.
وف ّوتت سيرينا الفرصة م ّرتين في
أيلول الماضي في فالشينغ ميدوز
األميركية ،حيث خرجت من نصف
النهائي على يد اإليطالية روبرتا
فينتشي ،ث � ّم ف��ي بطولة أستراليا

المفتوحة حين سقطت في النهائي
أمام األلمانية انجيليك كيربر.
ول��ن يكون التقدّم في السن في
مصلحة سيرينا ( 34عاماً) ،رغم أ ّنها
لم تقدّم حتى اآلن أيّ إشارة أو دليل
على أعراض وهن بدني أو ذهني.
من جهتها ،لم تستمر آزارانكا بعد
تتويجها المزدوج في إنديان ويلز
وميامي ،في انطالقتها بنفس الزخم
على المالعب ال��ت��راب��ي��ة ،وخرجت
من ال��دور األول في دورة روم��ا على
يد الرومانية إيرينا كاميليا بيغو
المص ّنفة  35عالمياً.
وف����ي غ��ي��اب ال���روس���ي���ة م��اري��ا
شارابوفا الموقوفة بسبب تناولها
م��ادة الملدونيوم المحظورة ،من
الصعب إيجاد منافسات حقيقيّات
لسيرينا ،التي من المتو ّقع أن ُتحرز
اللقب.

غوارديوال يبكي في وداع بايرن ميونيخ

رقم قيا�سي لل�شانفيل في بطولة �ألعاب القوى
ن� ّ
�ظ��م االت���ح���اد ال��ل��ب��ن��ان��ي ألل��ع��اب ال��ق��وى
بطولة لبنان للناشئين والناشئات والشباب
والشابات على مالعب مدرسة سيدة الجمهور،
حيث تواصلت على مدى ثالثة أيام متتالية،
وت ّم تسجيل رقم قياسي جديد للبنان في 400
متر تتابع لفئة الناشئين ،وفي ما يلي أسماء
أوائل المسابقات:
ـ  110متر حواجز ناشئين:
1ـ     كارل لويس  -اللويزة ـ 17.29ث.
تتابع متن ّوع ناشئين:
1ـ     الشانفيل ( 2.03.95 -رقم قياسي
جديد لفئة الناشئين).
وثب ثالثي ناشئين:
1ـ جوزيف يونس  -الجمهور ـ 11.37م.
ـ  100م حواجز ناشئات:
1ـ أياند ضو  -شانفيل ـ .19.37
400م ناشئات:

ي��ت��ن��اف��س ال���ص���رب���ي ن���وف���اك
ديكوفيتش والبريطاني آندي موراي
واإلسباني رافايل نادال المص ّنفون
( )4-2-1عالمياً ،على لقب بطولة
روالن غ����اروس ال��ف��رن��س��ي��ة ،ثاني
البطوالت األربع الكبرى للتنس التي
انطلقت أمس األحد.
واقتصر عدد المتنافسين الكبار
على ثالثة بعد انسحاب السويسري
روجيه فيدرر ،فيما ال يش ّكل في الواقع
مواطنه ستانيسالس فافرينكا الثالث
عقبة كبيرة أم��ام اآلخرين ،ويُعتبر
تتويجه باللقب العام الماضي على
حساب ديكوفيتش مجرد صدفة أو
ضربة حظ نادرا ً ما تتكرر.
وسيجتهد ديكوفيتش إلح��راز
اللقب لكونه الوحيد الذي لم يدخل
إلى خزائنه بعد،
وفي مؤتمره الصحفي قال« :هكذا
كان األمر في السنوات السابقة أيضاً،
وليست المرة األولى التي أواجه فيها
مثل هذه الضغوط».
وب���دا دي��ك��وف��ي��ت��ش ( 29ع��ام �اً)
مقتنعا ً بأ ّنه إذا لم يُت ّوج هذا العام،
فإنّ الفرصة ال تزال أمامه في األعوام
المقبلة.
وكانت القرعة أسهل بالنسبة إلى
ديكوفيتش ،حيث سيبدأ مشواره
الفعلي من ربع النهائي في مواجهة
ال��ت��ش��ي��ك��ي ت���وم���اس ب��ردي��ت��ش أو
اإلسباني دافيد فيرر وصيف بطل
 ،2013فيما يتعيّن على ن��ادال أن
يكون ح���ذرا ً ألنّ م��ش��واره أصعب،
حيث سيواجه نظر ّيا ً في الدور الثالث
اإليطالي فابيو فونييني الذي سبق
أن هزمه  3مرات العام الماضي ،ث ّم
النمساوي الواعد دومينيك ثييم في

أرض الملعب.
وهذا ما حدث بالفعل في أمسية األمس لجيمس الذي
تع ّكر مزاجه بعد أن سقط م ّرتين على األرض ،األولى
بعدما تل ّقى ضربة بالكوع من زميله تريستان طومسون
بعد مشادّة مع العبي تورونتو في الربع الثاني ،والثانية
إثر لكمة خيالية من الكونغولي بيسماك بيومبو في الربع
الثالث.
وا ّتسمت المباراة بالقوة البدنية ،خصوصا ً من جانب
المسجلة من قِبل
العبي تورونتو ،ولم تنفع النقاط الـ24
ّ
جيمس الذي أصبح ثالث أفضل مم ّرر في تاريخ الدوري،
ألنّ زميليه في ما يُس ّمى «الثالثي الكبير» ،كيفن لوف (3
نقاط فقط) وكيري إيرفينغ ( 13نقطة) ،غابا تماما ً عن
أج��واء اللقاء في ظ ّل الصالبة البدنيّة للفريق المنافس
بقيادة العب االرتكاز الكونغولي بيومبو الذي ح ّقق 26
متابعة ،معادال ً الرقم القياسي في مباراة واحدة في البالي
والمسجل باسم دوايت هاوارد وحكيم اليجوان.
أوف
ّ
وسيلتقي الفائز في نهائي المنطقة الشرقية على لقب
بطل الموسم الحالي مع الفائز في نهائي المنطقة الغربية،
حيث يتقدّم غولدن ستايت بطل الموسم الماضي على
أوكالهوما سيتي بنتيجة (.)1-2

أرواح��ه��م قبل ب��دء المباراة بينهما
مرفقة ب��ع��زف لموسيقى حزينة،
كما وض��ع كل أعضاء فريق ريــال
مدريد ش��ارات س��وداء على أذرعهم
طيلة المباراة حزنا ً على مشجعيهم
العراقيين .
وف��ي ج���واب ألح��د أع��ض��اء هيئة
كبار العلماء ح��ول ج��واز تشجيع

ف��ري��ق ي��ؤ ّي��د ال��رواف��ض ويتعاطف
معهم ،أج��اب «ثبت ش��رع�ا ً أنّ من
ي��وال��ي ال��رواف��ض ه��و راف��ض��ي وهو
على غير ملّتنا ،وبالتالي ال يجوز
شرعا ً تشجيع هذا الفريق وال الدعاء
له وال التعاطف معه ،بل قد يحرم
حتى مشاهدة مبارياته أل ّنه قد يجلب
القلبي وهو مح ّرم».
التعاطف
ّ

دخل التوأمان األميركيّان جيرميل شارلو وجيرمول
شارلو تاريخ المالكمة بعد فوز كل منهما بلقب في فئة
الوزن فوق الوسط على حلبة الس فيغاس في والية
نيفادا األميركية ،فليل السبت الماضي أحرز جيرميل
حزام المجلس العالمي للمالكمة بفوزه على مواطنه
جون جاكسون بالضربة الفنيّة القاضية في الجولة
الثامنة.
وكانت األفضليّة لجاكسون في الجوالت السبع
األول��ى ،ث ّم تل ّقى لكمتين يسار ّيتين على وجهه في
الثامنة ،كانتا كافيتين إلسقاطه أرض �ا ً وخسارته
بالضربة القاضية.

وبعد دقائق ،احتفظ جيرمول على الحلبة ذاتها
بلقبه في نفس الفئة بحسب تصنيف االتحاد الدولي،
وذلك إثر فوزه على مواطنه أوستن تراوت بالنقاط
وبإجماع القضاة الثالثة  112-116و112-116
و.113-115
وقال جيرميل ،الذي ح ّقق فوزه الثامن والعشرين
منها  13بالضربة الفنيّة القاضية« ،لقد دخلنا
التاريخ».
ور ّد جيرمول ،الذي ح ّقق فوزه الرابع والعشرين
 18منها بالضربة القاضية« ،نأمل اآلن بأن نحظى
باالهتمام الذي نستحق بعد هذين اللقبين».

