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م�سابقة ك�أ�س لبنان

الريا�ضة في العمل البلدي

«النجمة» يجتاز «االجتماعي» ليواجه العهد الأحد

إبراهيم وزنه

محمود حبلص مودّعا ً المالعب

لقطة من المباراة تعكس خشونة األداء
وفا ًء لروح شهيد النجمة وسام بليق ،لعب
النجماويون مباراتهم في الدور نصف النهائي
لمسابقة كأس لبنان أمام االجتماعي فكانوا على
قدر الوفاء جمهورا ً والعبين .حملت الجماهير
الصور ول ّوحت بالرايات ،فيما الالعبون بذلوا
الجهود وقدّموا اللمحات فتح ّقق الفوز المهدى
إلى «وسام» النجمة المغدور ،الثأر النجماوي
ترجمته الحناجر هتافا ً وأقدام الالعبين أهدافا ً
وفنيّات ،وبذلك انتقل النجمة لمواجهة نادي
العهد الذي كان قد سبقه إلى ساحة النهائي
على حساب األنصار.
بهدفين للمتأ ّلق حسن المحمد والح ّريف
خالد تكجي استعادت القلعة النبيذية وخلفها
جمهور عريض وم��د ّرب عنيد الثقة بالنفس
واألم��ل األخير للخروج من الموسم الحالي
بلقب يبلسم الجراح ويُعيد األمور إلى نصابها
في النادي العريق ،فيما على جبهة االجتماعي
شهدت المباراة وداع قائد الفريق المخضرم
محمود حبلص ،ال��ذي ص�� ّرح بأنه سيغادر
غصة أل ّن��ه لم يرتد يوما ً
المالعب وف��ي قلبه ّ
قميص النجمة ،وم��ن جهة زمالئه فهم أدّوا
مباراة جيدة رغم وق��وع الخسارة ،على أمل
أن يكون الفوز حليف كرة القدم اللبنانية في
المشهد النهائي لموسم  2015ـ  2016على

ملعب ب��رج حمود مع التقاء البطلين العهد
والنجمة.

شريط المباراة

على الرغم من كثرة الغيابات في الصفوف
النجماوية بداعي اإلص��اب��ة أو اإلي��ق��اف ،بدا
االستعجال «النبيذي» واض��ح �ا ً للتسجيل
المبكر ،وللح ّد من الخطورة النجماوية المتم ّثلة
بالثالثي (حسن محمد وخالد تكجي وأك��رم
مغربي) وخلفهم الممون عباس عطوي والمواكب
ال��دائ��م قاسم ال��زي��ن ،انتشر «االجتماعيون»
بشكل جيد مع تمركزهم المك ّثف دفاعيا ً مع
العمل على امتصاص الفورة التي بدأت باكراً،
ومن هجمة مرتدّة للفريق الشمالي (د ،)8سدّد
دايفيد أوكوكو بالحارس «التكتوك» بعدما
استفاد من الخطأ ال��ذي ارتكبه واع��د النجمة
ماهر ص��ب��را ،ل��ي��ر ّد حسن المحمد بتسديدة
من بعيد .وف��ي ض��وء االرت���داد «االجتماعي»
للخلف ،عمد تيتا فاليريو إلى دفع المزيد من
العبيه للمواكبة والمشاركة في الهجمات ،ومن
عرض ّية للقائد عباس عطوي (د )19وصلت
ّ
وحضرها
الكرة إل��ى المغربي ال��ذي ر ّوضها
على طبق من ذهب للح ّريف حسن محمد الذي
المقص األيسر لمرمى ح��ارس فريقه
أسكنها
ّ

السابق نزيه أسعد ،ومع التقدّم النجماوي
تح ّرر العبو فاليريو من الضغط وواصلوا على
نفس اإليقاع ،فسدّد المغربي ( )23إلى جانب
القائم ،لير ّد أوك��وك��و ( )33بفاصل رائ��ع لم
يكتمل ،حيث سدّد فوق العارضة وهو بمواجهة
المرمى المش ّرع ،فيما شمسين ّ
عطلته الرقابة
اللصيقة فغاب عن السمع ،لتتواصل مسيرة
الضغط على االجتماعي من األطراف وتحديدا ً
من جهة قاسم ال��زي��ن ،وف��ي آخ��ر رب��ع ساعة
ارتفعت وتيرة الخشونة لوقف الم ّد النجماوي،
ما أدّى في الدقيقة األخيرة من الشوط األول
إلى احتساب ضربة ج��زاء لمصلحة النجمة
( )44إثر اصطدام الكرة بيد المدافع الغاني
وسجل منها
آدم ميسالتشي ،فتصدّى التكجي
ّ
ه��دف التعزيز رغ��م محاولة ال��ح��ارس أسعد
للص ّد والتشتيت.
وفي الشوط الثاني ،ح��اول االجتماعي أن
يقلّص الفارق .فمن ضربة ح ّرة لفايز شمسين
اهتز القائم النجماوي ومعه األعصاب ،لكن
فاليريو عمل على تفعيل األداء الدفاعي حيث
قضت ّ
خطته بإقفال األب��واب من كل الجهات،
ول ّما تس ّرب اليأس إلى العبي االجتماعي بعد
مرور ربع ساعة على الشوط الثاني ،أُجريت
التبديالت من الطرفين ،وكلّها تهدف إلى إشراك

الالعبين الشباب األكثر حيوية ونشاطاً ،من
جهته غ ّرد أكرم مغربي ثانية حيث انفرد ولم
يفلح في التسجيل ( ،)55ث ّم سارت المجريات
في وسط الملعب مع االعتماد على الهجمات
الخاطفة وال��م��رت�دّة ،وك��اد عباس عطوي أن
يسجل ( )88إثر تسديدة أرعب فيها الحارس
ّ
وهدرت معها المدرجات ،لينتهي اللقاء بنتيجة
الشوط األول ( 2ـ  .)0مع تبادل للسالمات
والقبالت والتم ّنيات فور إطالق صافرة النهاية
من قِبل الحكم اللبناني حسين أبو يحيى.

لقطات

ـ تابع المباراة جمهور غفير قارب األربعة
آالف متف ّرج ،على الرغم من إقامة المباراة في
وسط األسبوع ،ما ّ
يبشر بحضور كبير جدا ً يوم
األحد المقبل.
المنصة أمين عام االتحاد
ـ حضر المباراة من
ّ
اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف ،ومدرب
منتخب لبنان المونتينغري سلوبودان إلى
إداريّي الفريقين.
ـ أهدى العب النجمة خالد تكجي هدفه إلى
الشهيد وس��ام بليق ،حيث ت��ق�دّم م��ن إح��دى
صوره المعلّقة وقبّلها.

مار اليا�س ّ
يتقدم على ال�صداقة في نهائي «اليد»
فاز فريق الشباب مار الياس (بطل لبنان) على غريمه التقليدي
الصداقة بفارق هدف ( ،)38-39في اللقاء الذي جمعهما في قاعة
نادي الصداقة ،ضمن سلسلة نهائي بطولة لبنان بكرة اليد.
بهذا الفوز تقدّم حامل اللقب على وصيفه  1-صفر ،وبات
بحاجة إلى االنتصار في مباراة اليوم لالحتفاظ بلقبه ،بينما فوز
الصداقة سيفرض لقا ًء ثالثا ً بعد غ ٍد الجمعة.
قدّم الفريقان واحدة من أقوى مباريات البطولة من خالل قوة
المنافسة واإلثارة التي صبغت المجريات ومن جانب الطرفين،
ليؤ ّكدا بأنّ اللعبة بخير.
ج��اءت البداية قوية من جانب الشباب ال��ذي تقدّم سريعا ً
 3صفر ،بعد مرور ثالث دقائق ،ث ّم رفع الفارق مع منافسه إلىخمسة أهداف ( )4-9بعد مرور  10دقائق و ،)15( 7-12معتمدا ً
في سيطرته على تأ ّلق حارسه حسين صقر وبراعة العبَيه
اإليرانيَّين سجاد وكرم استكي.
ث ّم عاد الصداقة إلى األج��واء مع تقليصه الفارق إلى هدفين

( )15وبنتيجة  ،11-13قبل أن يستفيق البطل ويرفعه إلى
أربعة ( )17-21مع نهاية الشوط األول.
بداية الشوط الثاني كانت لمصلحة الصداقة ،الذي قلّص
الفارق بسرعة إلى هدفين  ،20-22إلاّ أنّ تأ ّلق حارس مار الياس
البديل بسام فراشة وتف ّوق أجنبيّيه على أجنبيّي الصداقة أعادا
السيطرة له ،فرفع الفارق مجدّدا ً إلى سبعة أهداف وبنتيجة -29
( 20د.)10
بعد ذلك ،استعاد الصداقة زمام األمور وقلّص الفارق إلى ثالثة
أهداف  ،)25( 33-36ث ّم هدف واحد  ،)27( 36-37وهو نفس
الفارق الذي انتهت به المباراة (.)38-39
مسجل في المباراة اإليراني سجاد استكي من مار الياس
أفضل
ّ
بـ 18هدفاً ،وخضر نحاس من الصداقة (.)8
ق��اد اللقاء الحكمان الدوليان ال��س��وري عبد الله الخطيب
واللبناني محمد حيدر.
على صعي ٍد آخ��ر ،وعلى نفس الملعب ،أح��رز فريق الجيش

غولدن �ستايت وكليفالند في نهائي الـNBA
جدّد فريق غولدن ستايت ووريرز،
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ،ال��م��وع��د م��ع غريمه
كليفالند كافالييرز في نهائي الدوري
األميركي للمحترفين في كرة السلة،
بعدما ُت ّوج بطالً للمجموعة الغربية،
بتقدّمه على أوكالهوما سيتي ثاندر
( )3-4في مجموع المباريات ،بفوزه
عليه بنتيجة ( )88-96في المباراة
السابعة والحاسمة التي جرت أمس
الثالثاء في صالة «أوراكل أرينا» في
أوكالند أمام  19596متف ّرجاً.
وك��ان غولدن ستايت وكليفالند
التقيا في نهائي الموسم الماضي،
وفاز حينذاك غولدن ستايت بنتيجة
( )2-4في مجموع المباريات.
وب����ات غ���ول���دن س��ت��اي��ت ع��اش��ر
فريق في تاريخ ال��دوري األميركي
يقلب ّ
تأخره من ( )3-1في مجموع
المباريات في «البالي أوف» إلى فوز
(.)3-4
وك���ان أوك�لاه��وم��ا سيتي فاجأ
منافسه ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ف��ي أول 4
مباريات ،عندما تقدّم عليه (،)1-3
وك���ان بحاجة إل��ى ان��ت��ص��ار واح��د
فقط ف��ي آخ��ر  3م��ب��اري��ات ليج ّرده
من لقبه ،بي َد أنّ األمور انقلبت رأسا ً
في المباريات الثالث التالية التي
حسمها غولدن ستايت لمصلحته
و(،)101-108
(،)111-120
و(.)88-96
ويَدين غولدن ستايت بفوزه إلى
نجمه ستيفن ك��وري ال��ذي استعاد
وسجل  36نقطة،
مستواه الحقيقي
ّ

منها  7ث�لاث��ي��ات ،ليُنهي سلسلة
ال��م��ب��اري��ات م��ع أوك�لاه��وم��ا سيتي
برصيد « 32ثالثية».
وإل��ى جانب نقاطه الـ ،36التقط
ك���وري  5ري��ب��اون��دز وم��� ّرر  8ك��رات
حاسمة.
كما ش ّكل ك�لاي طومسون عامالً
حاسما ً في قيادة فريقه إلى الفوز،
سجل  21نقطة منها  6ثالثيات،
إذ ّ
ليضيفها إلى الـ 11ثالثية التاريخية
سجلها في المباراة السادسة
التي
ّ
أمام أوكالهوما سيتي.
من جهته ،أضاع أوكالهوما سيتي
مجدّدا ً فرصته في بلوغ الدور النهائي
للمرة الثانية منذ انتقاله من سياتل

اب��ت��دا ًء م��ن موسم ،2009-2008
بعدما سبق له أن خسر اللقب أمام
ميامي هيت العام  2012بنتيجة
( )4-1في مجموع المباريات.
وك����ان ك��ي��ف��ن دوران�����ت وراس���ل
وي��س��ت��ب��روك األف��ض��ل ف��ي صفوف
سجل األول
أوك�لاه��وم��ا سيتي ،إذ
ّ
 27نقطة و 7ريباوندز و 3تمريرات
ح��اس��م��ة ،وال��ث��ان��ي  19نقطة و7
ريباوندز و 13تمريرة حاسمة ،فيما
سجل سيرج إيباكا  16نقطة و4
ّ
وريباوندز وتمريرة حاسمة واحدة،
وستيفن أدامس  9نقاط و 9ريباوندز
وتمريرة حاسمة واحدة.

 70نادي ًا في بطولة «الرابعة» للكرة الطائرة
أعلن االتحاد اللبناني للكرة الطائرة عن إقفال باب
التسجيل على مشاركة  70ناديا ً من أصل  88في بطولة
لبنان للدرجة الرابعة للعام الحالي.
وستنطلق البطولة في  10تموز المقبل في مختلف
المحافظات اللبنانية.
ومع مشاركة  70فريقا ً في البطولة ،سيسقط ح ْكما ً
إلى الدرجة الخامسة  18ناديا ً تخلّفوا عن المشاركة في
االستحقاق الرسمي.
وقسمت لجنة المسابقات في االتحاد الفرق المشاركة
ّ
إل��ى  12مجموعة ،على أن يبقى في ال��درج��ة الرابعة
ينص عليه النظام ،وتسقط األندية
 48ناديا ً وفق ما
ّ
الـ 22المتبقية إلى مصاف أندية الدرجة الخامسة ،ومع

نهاية البطولة ستتأهّ ل  4أندية إلى الدرجة الثالثة ،بدال ً
من االندية األربعة التي سقطت من الدرجة الثالثة إلى
الرابعة.
هذا ،وسيو ّزع اتحاد اللعبة برنامج البطولة األسبوع
المقبل.
يُشار إلى أنّ االتحاد أنجز معظم بطوالته للدرجة األولى
(رج��ال وسيدات) ،والدرجة الثانية والثالثة وبطوالت
الفئات العمرية ،ولم َ
يبق سوى بطولة الدرجة الرابعة
وبطولة الكرة الطائرة الشاطئية التي س ُتقام في تموز
المقبل ،ليختتم االتحاد كافة بطوالته لموسم -2015
 2016وفق الروزنامة الموضوعة قبل أشهر على انطالق
الموسم.
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المركز الثالث بعد تغلّبه على فريق فوج اإلطفاء  -بيروت (29
ـ  ،)22الشوط األول ( 10ـ .)7

الليسيه إلى األولى

من جه ٍة أخرى ،صعد فريق الليسيه ناسيونال إلى مصاف
أندية الدرجة األولى بعد فوزه على فريق الجمهور بفارق هدف
(.)29-30
قاد المباراة الحكمان باسم ناصر وأكرم الشيخ حسين.
فيما بقي المشعل في الدرجة الثانية
بعد خسارته أمام البترون ( 7-صفر).
وسيلتقي الجمهور مع البترون في المواجهة الحاسمة ،التي
ستحدّد الفريق الذي سيبقى موسما ً جديدا ً في دوري «األضواء»،
علما ً بأنّ األول يكفيه التعادل للبقاء ،فيما الثاني ال خيار له سوى
االنتصار.

جمعة ومو�سى وخليل �أبطال رماية الم�سد�سات
ّ
نظم االتحاد اللبناني للرماية والصيد ثالث مسابقات في رماية المسدس،
بحضور رئيس االتحاد بيار جلخ ورؤساء األندية ،وبإدارة الحكم الدولي مد ّرب
المنتخب الوطني وفريق الجيش لويس رعيدي.
وجاءت النتائج على الشكل التالي:
 بطولة لبنان مسدس 9ملم 25م (في مقر نادي السالييه بيللو):
1ـ خضر جمعة.
2ـ المالزم أول علي موسى  .
3ـ العميد الركن الياس حنا   .
 بطولة لبنان مسدس أولمبي 25م (في مقر نادي الجيش اللبناني):
1ـ المالزم أول علي موسى.
2ـ النقيب شربل سماحة.
3ـ العميد الركن فاتك السعدي   .
 بطولة لبنان مسدس 9ملم 15م ي��د واح���دة (ف��ي مقر ن��ادي النسر
األسود):
1ـ ألفونسو خليل.
2ـ المالزم أول علي موسى.
3ـ خضر جمعة.

بعد تمثيله لبنان وفوزه بالمرتبة الأولى

�آدم �صباغ �ضيف قناة France24
ومونتي كارلو
بعد فوزه في المرتبة األولى في مباراة الفروسية في فرنسا ،استضافت قناة
 24الفرنسية الفارس اللبناني آدم صباغ ،ليتحدّث عن مشاركاته في المباريات
الدولية األوروبية ،وتمارينه مع مد ّربه الفرنسي ومشاركته في بطولة األلعاب
األوروبية التي أُقيمت في أوكرانيا واحت ّل فيها المركز الثاني.
بدأ صباغ الفروسية في عمر  12سنة ولديه أكثر من مدرب في أميريكا و
فرنسا ،وتحدّث عن مغادرته لبنان للمشاركة في معسكرات دولية ،ويُقيم
حاليا ً في نيويورك حيث يمارس اللعبة كمحترف .وحول هذا األمر قال« :رياضة
الفروسية اختارتني وكنت قد ابتعدت عنها خالل الدراسة ،وهي مكلفة .الفارس
يلعب دورا ً كبيرا ً لتحقيق انتصاراته».
وعن التدريب واالستعداد ،أ ّكد صباغ أنّ الفارس هو األس��اس فاختياره
للجواد الجيد والمد ّرب يسهّل له الحصول على نتائج إيجابية ،فهناك تكامل
بين الفارس والجواد.
وعن العرب واهتمامهم بالفروسية أوضح صباغ« ،العرب في موقع متط ّور
في هذه الرياضة ،وبرزت فرق سعودية وقطرية فح ّققت نتائج عالمية ،وال ّ
شك
أنّ الرياضة البدنيّة تعطي أهمية للّعبة وتساعد الفارس».
عن طموحاته ،أ ّكد أ ّنه يأمل المشاركة في بطولة العالم والبطوالت األولمبية
الحقاً ،ولذلك يتد ّرب باجتهاد للوصول إلى هذه المرحلة.
أ ّما عن الصعوبات التي واجهها في مشواره الرياضي ،أ ّكد أنّ أي فارس قد
يجد صعوبة في اختيار الجواد المناسب ،ولك ّنه كان محظوظا ً بوجود مد ّرب
جيد ساهم في خياره الجيد.
وعن اختياره للمشاركة كفارس لبناني على الرغم من حمله للجنسية
األميركية ،أ ّكد صباغ أ ّنه لبناني قبل أن يكون أميركيا ً وينتمي إلى االتحاد
اللبناني للفروسية ،وأنّ إمكانيات لبنان ليست كإمكانيات أي دولة عربية
أخرى ،وله الشرف أن يم ّثل لبنان حتى لو كان على نفقته الخاصة.
وختم مبيّنا ً أنّ كل مسابقة يشارك فيها تكسبه خبرة جديدة ،كما يطمح
ّ
ويتحضر للمشاركة في بطولة أثينا أوناسيس التي
للفوز بألقاب عالمية كثيرة،
ّ
َّ
ستنظم في فرنسا ،وهي بطولة مه ّمة بالنسبة له ويتحضر لها منذ فترة.

م��ع انتهاء االن��ت��خ��اب��ات البلدية ف��ي لبنان ،وفي
ضوء وصول مجالس بلدية تض ّم العديد من الشباب
واألس��م��اء الرياضية الالمعة في أكثر من ميدان،
ارتفع منسوب التفاؤل عند الرياضيّين والشباب
الواعد ،باعتبار أنّ معظم البرامج االنتخابية التي
كانت قد أعلنتها «اللوائح» على اختالف انتماءاتها
السياسية والعائلية تض ّمنت جملة من المشاريع
الرياضية واإلنمائية في المقام األول ،وهنا ال ب ّد
من لفت النظر إلى أنّ معظم المجالس البلدية تش ّكل
لجانا ً رياضية ُبغية تفعيل الحركة الرياضية في
البلدة أو المدينة بما يتناسب مع طبيعتها وإمكاناتها
وم�لاع��ب��ه��ا ،ول��ط��ال��م��ا رف���دت ال��ب��ل��دي��ات الجمعيات
واألن���دي���ة ال��ري��اض��ي��ة ب��م��س��اع��دات م���اد ّي���ة وعينيّة
ولوجستيّة دعما ً لمسيرتها وإيمانا ً بتطوير أدائها.
ال��ي��وم ،وف��ي ض��وء وص��ول مجموعة كبيرة من
األسماء الرياضية إلى العديد من المواقع البلدية
واالختيارية ،ال ب ّ��د من التأكيد على أنّ اإلنجازات
الرياضية الخاصة بأولئك المتميّزين في المالعب
واأللعاب على اختالفها وتن ّوعها هي التي أسهمت
ف��ي نجاحهم ووص��ول��ه��م إل��ى تلك ال��م��واق��ع ،فعلى
س��ب��ي��ل ال��م��ث��ال ال ال��ح��ص��ر ،ن��ب��ارك ل��ن��ج��م منتخب
لبنان في كرة السلة إيلي مشنتف انتخابه رئيسا ً
لبلدية عبرا ،ولنائب رئيس االتحاد اللبناني لكرة

القدم ريمون سمعان برئاسة بلدية فرن الشباك،
ولنائب رئيس االتحاد اللبناني لكرة القدم ونجم
منتخب لبنان الكروي في السبعينيات أحمد قمر
الدين انتخابه رئيسا ً لبلدية طرابلس ،وألمين سر
ن��ادي التضامن صور سمير البواب عضو ّيته في
مجلس بلدية ص���ور ،وللنجم ال��ك��روي التاريخي
أح��م��د ش��ات��ي�لا ف����وزه ب��م��رك��ز ال��م��خ��ت��ار ف���ي رأس
بيروت ،وللحكم الدولي حسام المقدّم فوزه بمركز
مختار في زبدين ولزميله الحكم علي عدي فوزه
بعضوية في بلدية برالياس ،ولالعب المخضرم
خضر عالمة فوزه بمركز المختار في حارة حريك،
وغيرهم الكثيرون.
من ه��ذا المنطلق ،نأمل أن تنعم بلداتنا بحركة
رياضية مستمرة ،إنْ كان من خالل إنشاء المالعب
وم��م�� ّرات المشي في الطبيعة ،أو من خ�لال رعاية
األك���ادي���م���يّ���ات ال��ري��اض��ي��ة أو ت��ن��ظ��ي��م المسابقات
واألن���ش���ط���ة ،وص������والً إل����ى اح���ت���ض���ان ال��م��واه��ب
والمتميّزين ف��ي الساحات الرياضية .فالرياضة
معبر حقيقي للوصول إلى المواقع الرياد ّية ،على
أمل االهتمام الزائد من ِقبَل المعنيّين في الوزارة
واللجنة األولمبية ليكتمل مشهد اإلنماء الرياضي
ب��م��ا يليق ب��ت��ط��لّ��ع��ات األج���ي���ال .ف��ي ال��ري��اض��ة بناء
األج��س��ام وت��ه��ذي��ب ال��ع��ق��ول وت��ق��ري��ب النفوس...
والتوفير الفعلي في الفاتورة الصحية.

مارادونا يقترب من «�سموحة» الم�صري
اق���������ت���������رب األس���������ط���������ورة
األرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا
من الدخول إل��ى ال��دوري المصري،
عبر بوابة نادي سموحة السكندري،
الذي دخل في مفاوضات مع مارادونا
عبر أحد الوكالء اإلماراتيين لتو ّلي
قيادة الفريق في الموسم الجديد.
وك���ان م��ارادون��ا ق��د أش���رف على
تدريب منتخب األرجنتين وفريق
الوصل اإلماراتي من قبل ،ولم يح ّقق
األس��ط��ورة النجاحات الالفتة في
مشواره التدريبي.
وقال محمد فرج عامر رئيس نادي
سموحة « :فكرة التعاقد مع مارادونا
مطروحة بقوة ،ويت ّم حاليا ً التفاوض
مع وكيله لمعرفة المطالب المالية
لتو ّلي ق��ي��ادة الفريق ،خاصة أ ّن��ه
يملك تاريخا ً مش ّرفاً ،ووجوده إضافة
لسموحة».
وأش���ار إل��ى أنّ ت��واج��د م��ارادون��ا
ف��ي ال���دوري المصري خير ترويج
للسياحة واالق��ت��ص��اد بكل تأكيد،
وه��و بُعد آخ��ر يدرسه سموحة في
المفاوضات.
رحب الفرنسي
على صعي ٍد م ّتصلّ ،
فلوران مالودا ،نجم فريق وادي دجلة،

باالستمرار مع الفريق خالل الموسم
المقبل بعد أن اقترب دجلة من ضمان
التأهّ ل لبطولة كأس الكونفدرالية
األفريقية في العام المقبل.
وم��ن��ح م��ال��ودا ال��ض��وء األخ��ض��ر
لمسؤولي دجلة للتفاوض مع إدارة
نادي دلهي ديناموز الهندي لشراء

عقده نهائياً ،بعد أن طلب الفرنسي
كارتيرون المدير الفني استمراره مع
الفريق.
وسبق أن لعب مالودا 35 ،عاماً،
ف��ي ص��ف��وف تشيلسي اإلنجليزي
وليون الفرنسي ،وح ّقق لقب دوري
أبطال أوروبا موسم .2012 – 2011

برنامج مباريات ك�أ�س الأمم الأوروبية

 36مباراة في الدور الأول
تنطلق يوم الجمعة في العاشر من حزيران المقبل
نهائيات كأس األم��م األوروب��ي��ة في كرة القدم التي
تستضيفها فرنسا بمشاركة  24منتخبا ً ُق ّسموا إلى
ستّ مجموعات وفق اآلتي:
 المجموعة األول��ى :فرنسا ورومانيا وألبانياوسويسرا.
 المجموعة الثانية :إنكلترا وروس��ي��ا وويلزوسلوفاكيا.
 المجموعة الثالثة :المانيا وأوكرانيا وبولونياوإيرلندا الشمالية.
 المجموعة الرابعة :إسبانيا وتشيكيا وتركياوكرواتيا.
 المجموعة الخامسة :بلجيكا وإيطاليا وجمهوريةإيرلندا والسويد.
 المجموعة السادسة :البرتغال وآيسلندا والنمساوالمجر.
وهنا برنامج م��ب��اري��ات ال���دور األول (بتوقيت
بيروت)
  10حزيران:فرنسا  -رومانيا (م��ب��اراة االفتتاح  -الساعة
)22.00
  11حزيران:ألبانيا  -سويسرا (الساعة )16.00
ويلز  -سلوفاكيا (الساعة )19.00
إنكلترا  -روسيا (الساعة )22.00
  12حزيران:تركيا  -كرواتيا (الساعة )16.00
بولونيا  -إيرلندا الشمالية (الساعة )19.00
ألمانيا  -أوكرانيا (الساعة )22.00
  13حزيران:إسبانيا  -تشيكيا (الساعة )16.00
جمهورية إيرلندا  -السويد (الساعة )19.00
بلجيكا  -إيطاليا (الساعة )22.00
 14 -حزيران:

النمسا  -المجر (الساعة )19.00
البرتغال  -آيسلندا (الساعة )19.00
  15حزيران:روسيا  -سلوفاكيا (الساعة )16.00
رومانيا  -سويسرا (الساعة )19.00
فرنسا  -ألبانيا (الساعة )22.00
  16حزيران:إنكلترا  -ويلز (الساعة )16.00
أوكرانيا  -إيرلندا الشمالية (الساعة )19.00
ألمانيا  -بولونيا (الساعة )22.00
- 17حزيران:
إيطاليا  -السويد (الساعة )16.00
تشيكيا  -كرواتيا (الساعة )19.00
إسبانيا  -تركيا (الساعة )22.00
  18حزيران:بلجيكا  -جمهورية إيرلندا (الساعة )16.00
آيسلندا  -المجر (الساعة )19.00
البرتغال  -النمسا (الساعة )22.00
  19حزيران:فرنسا  -سويسرا (الساعة )19.00
رومانيا  -ألبانيا (الساعة )19.00
  20حزيران:إنكلترا  -سلوفاكيا (الساعة )19.00
روسيا  -ويلز (الساعة )19.00
  21حزيران:ألمانيا  -إيرلندا الشمالية (الساعة )16.00
أوكرانيا  -بولونيا (الساعة )16.00
إسبانيا  -كرواتيا (الساعة )19.00
تشيكيا  -تركيا (الساعة )19.00
  22حزيران:البرتغال  -المجر (الساعة )16.00
النمسا  -آيسلندا (الساعة )16.00
بلجيكا  -السويد (الساعة )19.00
إيطاليا ـ جمهورية إيرلندا ()19.00

الق�ضاء الإيطالي ي�سجن العبين «متالعبين»
حكم القضاء اإليطالي بالسجن على ثالثة العبين
سابقين وإدار َّي���ي���ن اثنين ف��ي قضية ت�لاع��ب بنتائج
المباريات في القسم الثاني من ال��دوري اإليطالي لكرة
القدم.
وع��وق��ب ال�لاع��ب��ون دانيلي دي ف��ي��زي ،وفينسينزو
سانتروفو ،وإي��ف��ان رايتشيتش بالحبس ستة أشهر
مع وقف التنفيذ بسبب تو ّرطهم في التالعب بنتيجة
مباراتين لنادي باري اإليطالي في الفترة ما بين عامي
 2007و.2009
وأ ّكدت إحدى المحاكم بمدينة باري ،أنّ إداريَّين اثنين
عوقبا أيضا ً بالحبس مع إيقاف التنفيذ لمدد تتراوح بين
ستة أشهر و 18شهراً.
ً
ّ
جانب آخ��ر ،ت ّمت تبرئة  13متهما في نفس
وعلى
ٍ

القضية ،حسبما أفادت وسائل اإلعالم اإليطالية.
وأوضحت النيابة العامة أنّ مبلغا ً من المال يُقدّر
بـ 220أل��ف ي��ورو ت� ّم تخصيصه كرشوة للتأثير على
نتيجتي المباراتين المذكورتين.
وكانت الشرطة اإليطالية ألقت القبض في األسبوع
الماضي على  10أعضاء بعصابات المافيا في مدينة
نابولي بسبب هذه القضية.
ويُعتبر الالعب الدولي اإليطالي أرماندو إيزو هو أحد
الم ّتهمين في القضية ،وهو من كان يلعب في صفوف
نادي أفيلينو خالل الفترة التي شهدت واقعة التالعب.
ورف���ض ال�لاع��ب البالغ م��ن العمر  24ع��ام �ا ً جميع
اال ّتهامات المنسوبة إليه ،مؤ ّكدا ً أ ّنه يعيش في «كابوس»
منذ أن بدأت التحقيقات معه في األسبوع الماضي.

