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النجمة بط ًال لك�أ�س لبنان ب�ضربات الترجيح
 ...وأخيرا ً ع ّوض النجمة ما فقده من
طموحات وما سعى إليه من إنجازات
في بطولة ال���دوري ،حيث نجح في
اختتام موسمه بإحراز بطولة كأس
لبنان ،وبذلك استعاد فريق النجمة
بريقه بأبهى ص��ورة وأجمل مشهد،
فعاد أبناء المنارة إلى سيرتهم األولى،
عادت األلقاب والبطوالت إلى خزائن
«النبيذي» ،وهو المشهود له بحصد
األل��ق��اب ف��ي األوق����ات ال��ص��ع��ب��ة .لم
يخرجوا من الموسم بخ ّفي حنين ،بل
ّ
وعضوا على الجراح ليحملوا
ثابروا
كأس لبنان عاليا ً وللمرة السادسة
ف��ي ت��اري��خ��ه��م ،وب��ال��م��ق��اب��ل جاهد
العهداويون حتى ال ّرمق األخير وقدّموا
أجمل مواسمهم بالرغم من خسارتهم
المزدوجة (البطولة والكأس) على أمل
ان يواصلوا تأ ّلقهم في ميدان المسابقة
اآلس��ي��وي��ة ،وج���اء ف��وز النجمة بعد
مباراة ماراتونية امتدّت ألكثر من 130
دقيقة قبل أن ُتحسم بضربات الجزاء.
مسك ختام الموسم الكروي جاء مسكا ً
على النجمة  ...مبروك للنجمة ،الذي
استأهل الفوز ليهديه إل��ى جمهوره
ّ
وغطى
الكبير ال��ذي واكبه بفعالية
ال��م��درج��ات المخصصة ل��ه ب��أل��وان
ال���ف���رح وال��ت��ش��ج��ي��ع ،م���ع تسجيل
بعض المالحظات على سيمفونية
رمي القناني باتجاه الملعب ،مباراة
مشهودة في ع ّز الحر ،جاءت حافلة
بالضغط م��ن ك��ل االت��ج��اه��ات ،لكن
النجماويّين عرفوا كيف يستفيدون من
الظروف ،وح ّققوا الفوز .مبروك ألبناء
المنارة ومبروك للكرة اللبنانية نهاية
موسمها على خير.

شريط اللقاء

في ظ ّل حرص زائد ،وتحت ضغط
كبير مصدره ح��رارة الطقس وهدير
الجماهير في المدرجات ،باإلضافة
إل��ى تمترس دف��اع��ي مك ّثف م��ن قِبل
النجمة وم����دروس م��ن ِق��ب��ل العهد،

 ...وفي «النهائي» ظهرت الحقيقة وانك�شف «الم�ستخبّي»
الوقت اإلضافي األول سريعا ً بال أيّة
فرصة حقيقية ،ث ّم سارت األمور وفق
قناعة راسخة عند العبي الفريقين بأنّ
معركة ضربات الجزاء ستكون الحكم
بينهم .لكن المفاجأة تم ّثلت بخسارة
العهد لجهود العبه محمد درامي الذي
اعتدى على قلب دفاع النجمة رضوان
الفالحي .وهنا ح��اول النجماويون
استغالل النقص العددي في آخر 6
دقائق ،فيما سعى العهد لالستفادة
من المرتدّات ،لتنتهي المباراة (120
دقيقة) بالتعادل السلبي واالحتكام
إلى «البنالتيات».

لقطات

س��ارت الدقائق األول��ى من المباراة
بإيعاز مشترك من المد ّربين «ممنوع
الخطأ» ،ول��ذل��ك لجأ الالعبون إلى
اإلم��ع��ان ف��ي التمرير ع��رض�ا ً وط��وال ً
ووسطا ً مع أرجحيّة عهداوية لناحية
تشكيل ال��خ��ط��ورة ع��ب��ر ال��دي��ن��ام��و
عبد ال��رزاق حسين ومحمدو درام��ي
وخلفهما المايسترو عباس عطوي
وحسن شعيتو ،فيما شنّ النجماويّون
هجماتهم عبر األط��راف ،وتحديدا ً مع
بشار المقداد وقاسم الزين مع تح ّرك
الفت للقائد عباس عطوي في الوسط
والمح ّنك خالد تكجي في الهجوم مع
غياب أكرم مغربي عن المشهد مقابل
تغريد حسن المحمد وحيدا ً في معظم
الهجمات المرتدّة ،مع اإلشارة إلى أنّ
ّ
خطي الدفاع عند الفريقين كانا في
أحلى حاالتهما.
أول��ى شبه الفرص للنجمة كانت
لحسن محمد (د ،)11سدّد عاليا ً لير ّد
درامي سريعا ً بفرصة حقيقية مضيّعا ً

ان��ف��رادي��ة وصلته م��ن عبد ال���رزاق
حسين ،وك ّرر درامي ّ
حظه في التسديد
وهو في مواجهة «التكتوك» لكن كرته
وتسجل ألحمد زريق
لم ُتدرك المرمى،
َّ
اندفاعاته الهجومية على الرغم من
مشاركته ف��ي مركز الغائب بداعي
اإليقاف حسين دقيق ،وف��ي الدقيقة
 30أضاع عبد ال��رزاق حسين فرصة
التقدّم عندما أهداه مهدي فحص كرة
«مقشرة» ليجد نفسه منفردا ً ومسدّدا ً
ّ
بجانب القائم ،ثم سدّد درامي برأسه
بين يدي الحارس ،والحق يُقال بأنّ
العهد ك��ان ال��ط��رف األف��ض��ل ف��ي هذا
الشوط انتشارا ً وتسديداً ،مع نجاح
وس��ط النجمة ف��ي أداء دوره على
صعيد قطع الكرات ووقف الخطورة.
وف����ي ال���ش���وط ال���ث���ان���ي ،واص���ل
العهد اندفاعته من دون فاعليّة في
مواجهة المرمى المحروس من كتيبة
«مستبسلة» بقيادة الفالحي ،وفي
الدقيقة  53س��دّد «أون��ي��ك��ا» وك��ادت

ك��رت��ه ت��خ��دع ال��ح��ارس لك ّنها م � ّرت
بجانب ال��ق��ائ��م ،ل��ي��ر ّد حسن محمد
س��ري��ع �ا ً ب��ت��س��دي��دة (د )60ص�دّه��ا
الحارس فارتدّت إلى المتابع خالد
تكجي ف��س �دّده��ا لتعلو ال��ع��ارض��ة
بسنتيمترات ،ثم س �دّد عبد ال��رزاق
( )63باتجاه المرمى ،وك ّرر المحاولة
ثانية ( ،)64لكن المتي ّقظ محمد قاسم
أنقذ الموقف ،بعد ذلك سدّد التكجي
( )75فعلت الصيحات في المدرجات
لتالمس كرته ال��ع��ارض��ة ،وف��ي آخر
 10دقائق أجرى المد ّربان التغييرات
التي ُتساهم في إكمال الوقت اإلضافي
(العناصر الشابة) ،وبالفعل أطلق
الحكم القبرصي صافرة النهاية على
التعادل السلبي.
وف���ي ال��ش��وط اإلض���اف���ي ،واص��ل
المد ّربان في إجراء التبديالت الهادفة
إل��ى تنشيط الصفوف بعدما فعلت
األج����واء فعلها( ،ال��ح��ر والضغط
واإلره��اق والشد العضلي) .لينتهي

ـ إج���راءات أمنيّة صارمة نف ّذتها
القوى األمنية منذ الصباح الباكر في
سياق االستعداد الحتضان ملعب برج
حمود اللقاء المسمار.
ـ قاد المباراة طاقم ح ّكام قبرصي
بقيادة كريستوس ،وهو نفسه الذي
ق��اد لقاء العهد والصفاء ف��ي ختام
البطولة.
ـ سبق للنجمة أن أحرز كأس لبنان
 5مرات والعهد  4مرات ،وكان الفريقان
قد التقيا في نفس المشهد في العام
 2004في طرابلس ،ويومها فاز العهد
مح ّققا ً أولى كؤوسه.
ـ في بادرة طيّبة قبل المباراة ،دخل
الفريقان خلف المد ّربان الروماني تيتا
فاليريو واأللماني روبرت جاسبرت،
اللذان كانا يحمالن العلم اللبناني
معاً.
ـ في ضوء نتيجة المباراة ،تأهّ ل
النجمة للمشاركة في مسابقة كأس
االتحاد اآلسيوي.
سجل ضربات الترجيح للنجمة:
ـ ّ
ع��ب��اس ع��ط��وي ،رض���وان الفالحي،
قاسم ال��زي��ن ،يوسف الحاج وخالد
سجل للعهد أحمد زريق،
تكجي .فيما ّ
حسين ال��زي��ن ،عباس كنعان ،عبد
الرزاق حسين وأضاع حسين حيدر.

ال�صفاء الأكثر ح�صاد ًا في مو�سم «الجديد»
أقامت قناة الجديد نهاية األسبوع الفائت
الحفل الختامي لدوري «ألفا» وموسم كرة القدم
اللبنانية  2016–2015في فندق موفنبيك،
بحضور فعاليات سياسيّة واجتماعيّة وفنيّة
ورياضيّة وكرويّة ،وتخلّل الحفل توزيع الجوائز
المسجلين من أندية
المالية والتقديرية على
ّ
ومد ّربين والعبين.
وفي وقفة إنسانية ،أطلق الزميل حسن شرارة
اسم «جائزة الشهيد المظلوم وسام بلّيق» على
جائزة أفضل العب ،وكان األكثر تميّزا ً الحصاد
الذي خرج به نادي الصفاء ،حيث حصل على
إح��دى عشرة جائزة من أصل جوائز االحتفال
العشرين التي ذهبت أربعة منها لنادي العهد،
وثالثة لألنصار ،وواحدة لكل من النجمة والنبي
شيث وشباب الساحل .أ ّما األبرز فكان «جائزتي
ألفا الكبيرتين» ،حيث حصل نجم الصفاء محمد

حيدر على ج��ائ��زة أفضل الع��ب وع��ش��رة أالف
دوالر ،ونال العب النجمة الواعد يوسف الحاج
ثالثة آالف دوالر وجائزة أفضل العب دون 21
عاماً ،فيما حصل عالء البابا مهاجم الصفاء على
ساعة قيّمة وجائزة أفضل العب وفق استفتاء
الجمهور.
ون��ال العبو التشكيلة المثالية «اللبنانية
ص ّممت
بالكامل بقرا ٍر من اللجنة المنظمة» ،درعا ً ُ
خصيصا ً للحفل من قِبل مؤسسة جمال
و ُن ّفذت ّ
عبسي ،ومبلغ ألف دوالر أميركي.
وفي النتائج ،كان حارس مرمى الصفاء مهدي
خليل األفضل بنيله  355نقطة ،وتف ّوق قلب دفاع
الصفاء علي السعدي حاصدا ً  386نقطة ،وظهير
أيمن الصفاء محمد زين طحان ( 366نقطة)،
وحسين دقيق من العهد ( )333نقطة في مركز
الظهير األيسر.

بطاقتي االرتكاز بين
وكان الصراع كبيرا ً على
ّ
عباس عطوي (أونيكا) من العهد وأحمد جلول
من الصفاء وعباس عطوي من النجمة ،فنال
األخير  304نقاط في المركز الثالث ،وحل جلّول
وصيفا ً ( )319وأونيكا أوال ً ( ،)331وحسم محمد
حيدر (الصفاء) بطاقة العب الوسط بسهولة
( 403نقاط).
هجوم ّياً ،نال العب األنصار ربيع عطايا جائزة
أفضل جناح أيمن ( 331نقطة) ،والعب العهد
أحمد زريق جائزة أفضل جناح أيسر (،)397
والع��ب العهد حسن شعيتو (م��ون��ي) جائزة
المهاجم الوهمي (خلف المهاجم الصريح)
برصيد 355نقطة ،فيما حسم عالء البابا من
الصفاء لقب أفضل مهاجم ( 378نقطة).
ووق��ع االختيار على هدف محمد عطوي في
مرمى النجمة في آخ��ر ج��والت ال��دوري ليكون

األجمل خ�لال الموسم ،فيما خطف النيجيري
كبيرو موسى (شباب الساحل) جائزة أفضل
العب أجنبي ( 364نقطة) ،فيما كانت المنافسة
لنيل لقب أفضل مد ّرب لمصلحة مد ّرب الصفاء
إميل رستم.
وشهد الحفل إع�لان باتريك الهبر ،مم ّثل
مجموعة «جي غروب» ،عن دخول بنك الشرق
كراع لكرة القدم ،وجدّد
األوسط وشمال أفريقيا
ٍ
رئيس مجلس إدارة ومدير ع��ام شركة «ألفا»
المهندس م���روان ح��اي��ك دع��م شركته للّعبة
وإيمانه بها ،ودعا رئيس االتحاد اللبناني لكرة
القدم السيّد هاشم حيدر الجماهير إل��ى دعم
أنديتها بإصرار وحضاريّة ،كما شهد الحفل الذي
حضره أمين يونس النجم اللبناني – األلماني في
أياكس أمستردام الهولندي تكريما ً لنجمي لبنان
الدوليّين المعتزلين رضا عنتر ويوسف محمد.

�ستارز �أكاديمي ...بطل كرة ال�سيدات

�سيدات هومنتمن يُحرزن بطولة لبنان ال�س ّلوية

ُت ّوج فريق ستارز أكاديمي ـ عاليه بلقب بطولة لبنان للسيدات ،بعد فوزه الكبير على السالم زغرتا
 ،1-4في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب أمين عبد النور في بحمدون ،ضمن مباريات المرحلة
العاشرة.
سجل األهداف جوان بوميه ( )2وسارة بكري ( )2لستارز أكاديمي ،وللسالم نيكول بالل.
ّ
راقب المباراة نائب رئيس لجنة الكرة النسائية بشير عبد الخالق.
وبعد نهاية المباراة ،سلّم عضو اللجنة التنفيذية لالتحاد اللبناني لكرة القدم رئيس لجنة
المسابقات وائل شهيب الكأس للفريق الفائز.
وفي تصريح بعد المباراة ،ه ّنأ شهيب الفائز وأشاد بأداء الالعبات ،وشدّد على مسؤولية االتحاد
بتنشيط هذه المسابقة وزيادة االهتمام بالكرة النسائية.

ُت ّوج فريق هومنتمن أنطلياس بطالً للبنان في كرة السلّة للسيدات ،وذلك بعد تقدّمه على الرياضي
بيروت بنتيجة ( )1-3في مجموع مباريات الدور النهائي.
وكانت المباراة الحاسمة قد أُجريت مساء السبت على ملعب هومنتمن في مزهر أمام حشد
نصار وعدد من أعضاء
جماهيري كبير ،تقدّمه رئيس االتحاد اللبناني لكرة السلة المهندس وليد ّ
االتحاد وأركان الناديين .وانتهت المباراة بنتيجة ( ،)54-61الربع األول ( ،)10-11والثاني (-23
 ،)18والثالث (.)36-40
وهو اللقب األول لهومنتمن أنطلياس في بطولة لبنان للسيدات ،بعدما كان احتل المركز الثاني
لسنوات طويلة خلف االنترانيك أو الرياضي بيروت.
وفي ختام المباراة ،سلّم نصار كأس البطولة إلى قائدة هومنتمن أنطلياس ناتالي سيفادجيان.

كولومبيا تهزم �أميركا في االفتتاح
والتعادل عادل بين كو�ستاريكا والبارغواي
فاز منتخب كولومبيا لكرة القدم على نظيره األميركي ( 2-صفر) في المباراة االفتتاحية من بطولة
كوبا أميركا التي تستضيفها الواليات المتحدة حتى  26حزيران بشكل استثنائي بمناسبة الذكرى
وسجل كريستيان زاباتا
المئوية النطالق المسابقة ،وبمشاركة  16منتخبا ً ُو ّزعوا على  4مجموعات.
ّ
(د ،)5وخاميس رودريغيز ( 42من ركلة جزاء) الهدفين.
وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ،التي جمعت بين البارغواي وكوستاريكا ،فقد ألقى برايان
رويز قائد منتخب األخير باللوم على الطقس السيّئ في تعادل فريقه السلبي مع الباراغواي.
وقال رويز“ :كانت مباراة صعبة للغاية وبشكل رئيسي بسبب الطقس ..أعتقد أنّ التعادل نتيجة
عادلة” .وبلغت درجة الحرارة في أورالندو بوالية فلوريدا األميركية  33درجة مئوية بخالف ارتفاع
نسبة الرطوبة ،م ّما أدّى إلى حصول الفريقين على وقتين مستقطعين لتناول المشروبات واستجماع
قواهم.

البرازيل تقع في فخ
التعادل مع الإكوادور

لم يعد �س ّر ًا
ـ ع��اد رئ��ي��س ن���ادي ال��ش��ب��اب الغازية
ال��دك��ت��ور حسن غ���دار ع��ن موقفه الذي
كان قد أعلنه سابقا ً وقبل نهاية الموسم
ال��م��اض��ي ح���ول ت��رك��ه ال��ع��م��ل اإلداري
في النادي الجنوبي .وفي المعلومات،
أنّ غ���دار وض��ع خ��ط��ة ج��دي��دة ومجدية
ب��م��س��اع��دة ب��ع��ض ال��غ��ي��ارى ت��ه��دف إلى
إعادة الفريق إلى مصاف أندية الدرجة
األول������ى س���ري���ع���اً ،م��ع��ت��م��دا ً ف���ي ال��ش��قّ
الفني منها على أبناء البلدة من العبين
وفنيين.
ـ ارتفعت وتيرة االستياء من الزميل
المعلّق على مباريات ك��رة السلة ،بنا ًء
ع��ل��ى ت ّ
���دخ���ل���ه ال���واض���ح ف���ي روزن���ام���ة
ً
ّ
االت��ح��اد السلوي م��ت��ذ ّرع��ا بمستلزمات
ال���ح���ق ال��ح��ص��ري ف���ي ال��ن��ق��ل ،وبعض

األصوات ناشدت االتحاد أن يأخذ دوره
بشكل جدّي قبل أن تصبح اللعبة أسيرة
األه���واء اإلعالنية واإلع�لام��ي��ة ،ووصل
الح ّد عند الزميل أن يدخل إل��ى الملعب
بحجة حاجته
معه فريق من المواكبين
ّ
إلى معاونته في تامين النقل الجيّد.
ـ بات في حكم المؤ ّكد أنّ قرار رئيس
ن��ادي النبي شيت السيد أحمد حسين
الموسوي باالبتعاد عن الواقع الكروي
ج ّراء ما حصل معه قبل مباراة فريقه مع
النجمة في بحمدون ال رجعة عنه ،وفي
هذا السياق وصلنا أنّ قيادة النادي في
المرحلة المقبلة قد أصبحت في عهدة
ابن عمه أحمد علي الموسوي وشقيقه
علي حسين الموسوي.
ـ اس��ت��ق��دم ف��ري��ق ال��ن��ب��ي ش��ي��ت مد ّربا ً
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من األورغ���واي ومعه مساعدين ،ومن
المحتمل أن ُي��ص��ار إل��ى تدعيم الفريق
بالعب أورغوياني في الموسم المقبل،
ع��ل��ى أن تنطلق ت��م��اري��ن ال��ف��ري��ق خالل
األيام المقبلة بشكل يتالءم مع متطلّبات
ش��ه��ر رم���ض���ان ال���م���ب���ارك ،اس���ت���ع���دادا ً
للمشاركة في مسابقة كأس النخبة.
ـ أب�����دى م������د ّرب ف���ري���ق ط��ل��ي��ع��ي في
لعبة جماعيّة تخ ّوفه م��ن تآمر الحكام
على فريقه ومنعه م��ن ت��ك��رار اإلنجاز
ال�����ذي ح�� ّق��ق��ه ف���ي ال���م���وس���م ال��م��اض��ي،
ورأى ال��م��د ّرب الخبير أنّ اتحاد اللعبة
ه��و ال��م��س��ؤول األول ع��ن ع��دم حياد ّية
الحكام ،كما أنّ الحكام يتغاضون عن
وتهجمات فريق رئيس االتحاد
أخطاء
ّ
بشكل كبير.

فشل منتخب البرازيل في أول اختبار له
في النسخة المئوية لبطولة كوبا أميركا التي
ُتقام في الواليات المتحدة األميركية ،بعد
سقوطه في فخ التعادل السلبي مع اإلكوادور،
ضمن منافسات المجموعة الثانية.
عنوانين يمكن إعطاؤهما للمباراة« :رائعة
لكن بدون أهداف» في الشوط األ ّول و«حذرة
من دون فعالية» في الشوط الثاني ،إذ قدّم
الفريقان مباراة مميّزة من كل النواحي ،اعتمد
فيها البرازيليّون على التمريرات السريعة
والضغط على المرمى ،فيما كانت الهجمات
المرتدّة سالح اإلكوادور الذي كاد في أكثر من
مناسبة أن يعطيه التقدّم.
فيما يتصدّر البيرو هذه المجموعة برصيد
 3نقاط ج ّراء فوزه على هايتي التي تقبع في
المركز األخير ،فيما تحتل البرازيل واإلكوادور
المركز الثاني ،بعدما نال ك ّل منهما نقطة من
التعادل.

} إبراهيم وزنه
قصة «الحكمة والرياضي» في كتاب كرة السلّة
ّ
صة فيها الكثير من اإلث��ارة والتشويق،
اللبنانيةّ ،ق ّ
ّ
بمحطات من الو ّد والدّهاء والتمثيل وال ّرياء،
حافلة
ضخّ
الحماسة أمام األجيال في لعبة
ربما ذلك لزوم
نجح فيها لبنان بالوصول إلى العالمية ثالث م ّرات،
وأمالً بإبقائها تحت ضوء اإلعالم الذي ال ننكر دوره
في ترجمتها إلى كل اللغات ،طمعا ً بكسب اإلعالنات.
قصة لن تنتهي فصولها في المدى المنظور ،ألنّ
ّ
عباراتها صيغت بأنفاس سياسيّة وأق�لام طائفيّة،
قصة يجب
وارت��دادات��ه��ا ُت���و ّرث من جيل إل��ى جيلّ .
أن ت���د ّرس لألجيال ال��ق��ادم��ة م��ن اللبنانيين لتكون
قصة
العبرة وال���درس لمن يجيد ال��ق��راءة ب��ت��ج�� ّردّ ،
أبطالها يجيدون تبادل األدوار وتق ّمص الشخصيات
قصة لو قرأناها عشرين م ّرة
المناسبة لكل موسمّ ،
فسنجد أنفسنا في كل م ّرة أمام استنتاجات جديدة
للمجريات وللشخصيات مع فهم متواضع لألحداث
��ص��ة ،ه��ي من
وغ��م��وض دائ��م ف��ي مالمح أبطالها .ق ّ
قصة إبريق الزيت.
أجمل القصص  ...وال ّ
أكثر من عشرين عاما ً مضت على حفل التوقيع،
والقصة تصدر في كل موسم بطبعة جديدة ومزيدة
ّ
ومن ّقحة ،تارة بغالف أخضر وطورا ً بغالف أصفر،
تارة ُتهدى إلى «الحكيم» وأخرى إلى «الشهيد» ،فيما
الكاتب واحد وهو الخيال ،وأ ّما الق ّراء فهم األجيال.
مطارحها محفوظة عن ظهر قلب ،من المنارة إلى
غزير ومن غزير إلى المنارة ،وكاتب النص «االتحاد»
يلهث إلرضاء الطرفين والضحك عليهما ،وفي كثير
من األحيان يغدر بهما.
ت��دور أح���داث ه��ذه القصة «البلدية» بين فريقين
وجمهورين وعلى ملعبين ،الكل يسعى للوصول

منصة التتويج وف��ي الوقت نفسه ال أح��د يقبل
إل��ى
ّ
بالخسارة ،فعقليّة «أنا أو ال أحد» و«اللقب مهما كان
الثمن» ،تتح ّكم في أدقّ التفاصيل فكيف مع بطولة
تزيد مصاريفها عن مليون دوالر لكل بطل من أبطال
القصة ،كما أنّ لك ّل جمهور قاموسه ال��خ��اص من
ّ
العبارات والتص ّرفات والثقافة الخاصة في التعاطي
مع اآلخر ،فيما يدّعي االتحاد بأ ّنه الحكم العادل لكنه
غالبا ً ما يقع في زلاّ ت ال ُتع ّد وال ُتحصى ،تارة عن
قصد وأخرى عن غير قصد ،واألنكى أنّ تبادل التهم
والشتائم ورم��ي القناني هو العنوان األساسي في
الحوار والتحاور بين الطرفين ،ك ّل يغني على لياله،
وك ّل يريد اللقب في خزانته .أ ّما المنتخب الوطني،
ل�لأس��ف ،ف�لا م��ح��ل ل��ه ف��ي وج����دان م��ن ذك��رن��ا من
أشخاص وأبطال وجهات راعية أو ناقلة أو من ّظمة
أو مشرفة!
في سلسلة النهائي األخيرة ،تابعنا مشاهد تن ّم عن
روح رياضية عالية بين طرفي اللقب ،تبادل للقبالت
وتبريكات جاهزة لتُنهي المباريات قبل مواعيدها،
وت��ص��اري��ح مهنّئة واب��ت��س��ام��ات ع��ري��ض��ة .نعم هذا
كلّه حصل قبل أن تدقّ ساعة الحسم ،وعند الحسم
ُيكرم المرء أو ُيهان .ففي ليلة القبض على الكأس،
مقص الرياضي من شبكة الحكمة في
ومع اقتراب
ّ
ملعب غ��زي��ر ،وق��ع اإلش��ك��ال ُ
وخلعت األقنعة وبان
«المستخبّي» ،ما حصل من إش��ك��االت وم��ا ب��در من
تص ّرفات كلها ال ّ
تبشر بخير الرياضة في لبنان،
«القصة الهزلية» ستبقى تتح ّكم في
فإلى متى هذه
ّ
جسد رياضتنا المبتلية بسموم وآفات ،رحمة باآلتي
من األجيال؟ ال تمثّلوا دورين ،وال تتكلّموا بلسانين،
فلتكن ال��ق��ن��اع��ة راس��خ��ة ف��ي ال��ع��ق��ول وم���و ّرث���ة إلى
األجيال ،بأنّ الدين لله و«اللقب» من حق الجميع.

االتحاد ُينهي «ال�سل�سلة» ً
معلنا الريا�ضي ً
بطال للبنان
عقدت اللجنة اإلداري��ة لالتحاد اللبناني لكرة السلة
جلسة استثنائية برئاسة رئيس االتحاد المهندس وليد
نصار وحضور غالبية األعضاء .وكان مطروحا ً على جدول
األعمال بند وحيد ،وهو المالبسات والذيول والمفاعيل وما
نتج عن المباراة النهائية السادسة بين فريقي الرياضي
بيروت والحكمة بيروت على ملعب نادي غزير وما رافقها
من أح��داث على ارض الملعب ،وص��وال ً إل��ى استحالة
استكمالها بنا ًء للمعطيات والمشاهدات ،وبعد المناقشة
تبيّن ما يلي:
في الوقائع:
 .1قبل المباراة كانت هنالك أجواء ومناخات سلبية
من خالل سيل الشتائم واألع�لام السياسية والهتافات
التي طالت رموز سياسية ،وعبوات المياه التي انهالت
على الملعب ،وشعار «ال أحد يفوز على أرض الملعب في
منصة الرياضي،
غزير» ،والهجوم على مقاعد األهل في
ّ
وكذلك حركات قام بها جمهور الرياضي باتجاه جمهور
الموجهة لتعزيز هذه
الحكمة ،إضاف ًة إلى الحملة اإلعالمية
ّ
األجواء التحريضية.
 .2أم��ام األح��داث التي أدّت إل��ى استحالة متابعة
بمساع حثيثة ألجل
المباراة ،حاول رئيس وأعضاء االتحاد
ٍ
متابعة المباراة أ ّيا ً تكن األسباب ،فرئيس نادي الحكمة
مارون غالب أص ّر على عدم إخراج جمهوره مقابل موقف
الرياضي برغبته متابعة المباراة بشرط إخراج الجمهور،

مع تحميل المسؤولية لالتحاد في حماية المباراة وسالمة
الالعبين .وفي النهاية أعلن رئيس نادي الحكمة رفضه
المطلق بإخراج الجمهور.
 .3بعد مرور أكثر من ساعة والقوى األمنية تسعى
جاهدة لضبط ال��وض��ع ،والتحريض التشهيري الذي
مورس على أحد الحكام عبر وسائل االع�لام والتواصل
االجتماعي باتهامه بطريقة مدبرة ،مما خلق ج � ّوا ً غير
مقبول لدى الحكام.
 .4اتجاه هذا الوضع ،كان ال ُب ّد من ا ّتخاذ الموقف
والقرار السليم.
انطالقا ً من هذه الوقائع والمعطيات التي كانت مفتوحة
أمام أعين اللبنانيين ،وحرص االتحاد على إنقاذ اللعبة
من موقع استخدام التع ّقل والتبصر البعيدة عن قرارات
الضعف أو ردّات الفعل تق ّرر:
  تغريم نائب رئيس النادي الرياضي تمام الجارودي 60وحدة ،سندا ً ألحكام المادة  148من النظام العام
بسبب الشتائم والتشهير.
    تغريم النادي الرياضي  20وح��دة سندا ً ألحكامالمادة  148من النظام العام ،بسبب حركات األيدي التي
قام بها أحد إداريّيه.
    تخسير نادي الحكمة المباراة ،سندا ً ألحكام المادة 150من النظام العام ( ،)20-0وذلك بسبب تعطيل
جمهوره للمباراة وتغريمه  250وحدة.

موغورو�سا تهزم وليام�س ُوتحرز بطولة «روالن غارو�س»
أحرزت اإلسبانية غاربيني موغوروسا لقبها األول في
البطوالت الكبرى على حساب األميركية سيرينا وليامس،
المص ّنفة أول��ى وحاملة اللقب ،بفوزها الصريح عليها
 5-7و 4-6السبت في المباراة النهائية لبطولة روالن
غاروس لكرة المضرب.
وث��أرت موغوروسا لخسارتها في نهائي ويمبلدون
األخير أمام سيرينا  4-6و ،4-6وح ّققت فوزها الثاني
على منافستها األميركية مقابل ثالث خسارات.
وعبّرت موغوروسا عن فرحتها باللقب« :أنا متح ّمسة
جدا ً لخوض النهائي أمام واحدة من أبرز الالعبات .كان
النهائي المثالي وأنا سعيدة .نشأت باللعب على األراضي
الترابية ،لذا فاألمر رائع لي وإلسبانيا .سيرينا العبة قوية
جداً ،فحاولت أن أقاتل قدر اإلمكان».
ونالت موغوروسا المص ّنفة رابعة جائزة مالية بقيمة
مليوني يورو مقابل مليون يورو لوليامس في البطولة
البالغة جوائزها  32مليون يورو.
وكانت موغوروسا حجزت بطاقة النهائي بفوزها على

األسترالية سامانتا ستوسور ،لتصبح أول إسبانية تبلغ
نهائي روالن غاروس منذ كونشيتا مارتينيز التي خسرت
أم��ام الفرنسية م��اري بيرس العام  ،2000فيما تأهّ لت
سيرينا على حساب الهولندية كيكي برتنز.
بطولة الزوجي للرجال “إسبانيّة” أيضا ً
من جهة ثانيةُ ،ت ّوج اإلسبانيان فيليسانو ومارك لوبيز
بلقبهما األول في منافسات زوجي الرجال ،بعد تغلّبهما
على ال��ت��وأم األميركي ب��وب ومايك براين في المباراة
النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة ،وهذه المرة األولى التي
يُحرز فيها اإلسبان لقب زوجي الرجال في روالن غاروس
منذ أن ح ّقق ذلك سيرخيو كاسال وإيميليو سانشيس في
العام .1990
بالمقابل ،فشل التوأم براين في إح��راز اللقب للمرة
الثالثة بعد عامي  2003و ،2013وتعزيز سجلّهما في
البطوالت الكبرى ( 16لقباً) ،ما سمح لنيكوال ماهو أن
يصبح أول فرنسي يتصدّر تصنيف زوجي الرجال منذ أن
ح ّقق ذلك يانيك نوا في العام .1986

وفاة الأ�سطورة محمد علي كالي
تو ّفي المالكم األميركي الشهير محمد علي كالي بعد
معاناة مع المرض ،عن عمر ناهز  74عاماً ،ويُعتبر محمد
علي كالي من أشهر الرياضيّين على مستوى التاريخ،
حيث فاز ثالث مرات ببطولة العالم للوزن الثقيل ،ونال
لقب «رياضي القرن» في العام .1999
واعتزل كالي المالكمة العام  ،1981وقد كان عمره 39
عاماً ،واعتنق اإلسالم العام  1965بعد فوزه على المالكم

سوني ليستون وانتزاع عرش المالكمة منه ،وغيّر اسمه
من كاسيوس مارسيلوس كالي جونيور إلى محمد علي.
وفي العام  1985جاء كالي إلى لبنان كوسيط من أجل
المساهمة في اإلفراج عن أحد المخطوفين األجانب فالتقى
عددا ً كبيرا ً من الشخصيات والفاعليات ،ومنذ أكثر من 22
عاما ً يُعاني من مرض ال ّرعاش (الباركنسون) ،وفي سجلّه
الكثير من الوقفات اإلنسانية والمواقف المش ّرفة.

