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مهرجان كرة المنار الـ 20بغياب النجمة

محمد حيدر نجم الحا�ضر ومحمد قدوح للم�ستقبل
اختير محمد حيدر العب الصفاء
أفضل العب لبناني لموسم -2015
 ،2016ف��ي مهرجان ك��رة المنار
العشرين الذي أُقيم في قرية الساحة
التراثية ،ون��ال حيدر جائزة مالية
بقيمة خمسة آالف دوالر أميركي
قدّمها األستاذ محمد ضاهر المقداد
والد الشهيد رواد المقداد.
كما نال النيجيري كبيرو موسى
جائزة أفضل العب أجنبي للموسم،
بينما ذهبت جائزة أفضل مدرب إلى
إميل رستم م��د ّرب الصفاء بعد أن
ق��اد فريقه للتتويج بلقب ال��دوري،
وذهبت جائزة أفضل الع��ب ناشئ
إلى محمد قدوح من نادي العهد مع
جائزة مالية بقيمة ثالثة ماليين ليرة
من تقديم مجلس أمناء نادي شباب
الساحل مم ّثالً باألستاذ علي دبوق،
ال���ذي أع��ل��ن أي��ض �ا ً ع��ن تقديم عقد
رعاية صحية على مستوى العالج
الفيزيائي ألي العب مصاب يمت ّد على
مدار الموسم الكروي .2017-2016
ب��دأ بالنشيد الوطني اللبناني
فكلمة مدير عام قناة المنار الحاج
إبراهيم فرحات ،الذي بارك للجميع
بحلول شهر رمضان المبارك ،الفتا ً
إلى أنّ الرياضة وفن وذوق وأخالق،
وه��ي تنمية ل��ل��روج والجسد ،وإذا
كانت خ�لاف ذل��ك لن تعود رياضة
على اإلط�ل�اق .ثم أض��اف« :طالبنا
ب��ض��رورة ح��ض��ور الجماهير إل��ى
المدرجات ،واستجابت السلطات
ال��م��ع��ن � ّي��ة وو ّف�����رت ال���دخ���ول إل��ى
المالعب ،لكن خالل الموسم رصدنا
الكثير من حركات الشغب التي كانت
ومشجعي
غير متو ّقعة من جماهير
ّ
األندية ،لذا أطلب من جميع المعنيّين
بما فيهم االتحاد اللبناني ووزارة
ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة العمل بجهد
لتأمين السالمة في المالعب وتأمين
روح رياضية عالية في التشجيع،
ألنّ بعض م��ا شهدناها ف��ي بعض
المالعب فيه الكثير من الخلل ،وهناك
ب��ع��ض ال��ش��ع��ارات ال��ت��ي أُط��ل��ق��ت،
والشتائم بحق بعض المرجعيات
والرموز أكانت سياسية أو دينية..
هذا غير مقبول» .ليختم « :نأمل أن
نشهد لعبا ً نظيفا ً وتطويرا ً للرياضة
بجهود وزارة الشباب والرياضة
واالتحاد اللبناني لدفع هذه اللعبة
إلى األمام».
ث � ّم كانت كلمة لرئيس االتحاد
اللبناني لكرة القدم السيد هاشم
�رح��ب بالجميع ف��ي يوم
ح��ي��در ،ف� ّ
حصاد المجدين خالل موسم كامل،
مه ّنئا ً الصفاء على ف��وزه ببطولة
هذا الموسم ،ون��ادي النجمة لفوزه
ببطولة كأس لبنان وناديي التضامن
ص��ور واإلخ���اء عالية بالعودة إلى
الدرجة األولى ،كما ن ّوه بنتائج العهد
في مسابقة كأس االتحاد اآلسيوي.
ولفتَ حيدر« :راه��ن البعض أنّ
هذا الموسم لن يصل إلى خواتيمه،

يسعى المنتخب الكولومبي ألن يكون أ ّول المتأهّ لين إلى
الدور ربع النهائي عندما يلتقي مع البارغواي غدا ً األربعاء
في الجولة الثانية من منافسات المجموعة األولى ضمن
بطولة كوبا أميركا لكرة القدم.
وكان المنتخب الكولومبي استه ّل مشواره في البطولة
التي ُتقام ألول م��رة خ��ارج أميركا الجنوبية بمناسبة
الذكرى المئوية النطالقها ،بفوز على أصحاب الضيافة
بثنائية نظيفة ،وهو يرصد العالمة الكاملة في المباراة
الثانية لحسم تأهّ له مبكراً.
ّ
في المقابل ،سقطت البارغواي في فخ التعادل السلبي
أمام كوستاريكا ،وستخوض مباراة الغد تحت الضغط
كون تع ّثرها سيصعّ ب مه ّمتها في مواصلة مشوارها في

غولدن �ستايت يح ّقق فوزه الثاني على كليفالند

قدوح يتسلم جائزته بين علي دبوق وتميم سليمان
لكن االتحاد بحكمة أعضائه وتعاون
األندية واإلع�لام أنهاه بطريقة شبه
مثالية ،حيث استم ّرت المنافسة على
اللقب حتى آخر دقيقة ،مشيرا ً إلى أنّ
االتحاد بذل جهودا ًجبارة وهو يحتاح
إلى مساعدة المعنيّين وفي مقدّمهم
وزارة الشباب والرياضة لمعالجة
بعض المشاكل وف��ي مقدِّمها عدم
وجود مالعب كافية إلقامة البطوالت،
باإلضافة إلى الوضع األمني الذي أ ّثر
بشكل كبير على هذا الموسم ،مؤ ّكدا ً
أنّ الجمهور وهو عصب اللعب وهو
ُمنع م��رارا ً من دخول المالعب بقرار
م��ن ال��ق��وى األمنية ،إلاّ أنّ االتحاد
سجل إنجازا ً جديدا ً بمساعدة الفتة
ّ

من القوى األمنية تم ّثلت بالسماح
للجمهور بالعودة إلى المالعب».
كما تط ّرق حيدر في كلمته إلى
المشاكل المالية التي تعاني منها
اللعبة ،الف��ت �ا ً إل��ى أنّ ك��رة القدم
أصبحت صناعة وبحاجة إلى الكثير
م��ن األم����وال لتطويرها ،واالت��ح��اد
يتو ّلى تحضير  9منتخبات من دون
أن يتل ّقى أيّة مساعدات من أحد.
يخص الحكام ،جدّد حيدر
وفي ما
ّ
الثقة بالجهاز التحكيمي اللبناني،
بل اإلص��رار على تدعيم هذا الجهاز
وت��أم��ي��ن ك��ل مستلزمات النجاح
له .وفي الختام تقدّم بالتهنئة من
الفائزين ،شاكرا ً قناة المنار على هذه

المبادرة على أمل أن تحمل السنوات
القادمة إنجازات جديدة للمنتخبات
الوطنية واألندية.
ث��� ّم ك��ان��ت كلمة ل��م��ع��ال��ي وزي��ر
الشباب والرياضة العميد الركن عبد
المطلب الحناوي ،الذي أشار إلى أنّ
مهرجان المنار تح ّول إل��ى محطة
كروية ترفع من شأن اللعبة األكثر
شعبية ،وهذا المهرجان قطاف لثمر
أينع بطوالت .وه ّنأ حناوي المقاومة
لمناسبة عيد المقاومة والتحرير،
كما ه ّنأ الشباب اللبناني الذي يملك
إرادة الصمود وال��ت��ص �دّي وصنع
المعجزات ،وتقدّم حناوي من المنار
بالتهنئة مؤ ّكدا ً أنّ شعاعها الدائم لن

يقوى على إطفائه أحد.
م��ن جهته ،ش��رح رئ��ي��س القسم
ال��ري��اض��ي ف��ي قناة المنار يوسف
ي��ون��س آل��ي��ة اخ��ت��ي��ار التشكيلة
المثالية ،مشيرا ً إلى أنّ لجنة الخبراء
اختارت  4العبين لكل مركز ،وطرحت
الترشيحات على التصويت على 45
صحافيا ً و 50من الخبراء والفنيين
واإلداري���ي���ن ،ليقوم بعدها القسم
الرياضي بعملية الفرز التي أفضت
إلى هذه النتائج ،والتي جاءت على
الشكل التالي:
ح��راس��ة ال��م��رم��ى :م��ه��دي خليل
(الصفاء).
الدفاع :علي السعدي (الصفاء)،
خ��ل��ي��ل خ��م��ي��س (ال���ع���ه���د) ،محمد
زي���ن ط��ح��ان (ال���ص���ف���اء) ،حسين
دقيق(العهد).
الوسط محمد حيدر(الصفاء)،
أحمد زري��ق (العهد) ،ربيع عطايا
(األنصار) ،عباس عطوي (العهد)،
أحمد جلول (الصفاء).
ال���م���ه���اج���م :ل����وك����اس غ����االن
(األنصار).
وت ّم تقديم درعا ً تقديرية للصليب
األحمر اللبناني تسلّمه بسام المقداد،
ودرع�ا ً تقديرية لنادي الصفاء بطل
لبنان لموسم  ،2016-2015وآخر
لنادي التضامن صور إلحرازه بطولة
دوري الدرجة الثانية .والجدير ذكره
أنّ نادي النجمة (بطل مسابقة كأس
لبنان) ،قاطع المهرجان نظرا ً لموقفه
من القسم الرياضي في محطة المنار
ج�� ّراء متابعته وتغطيته لإلشكال
ال���ذي ح��ص��ل خ�ل�ال ال��م��وس��م على
هامش م��ب��اراة العهد والنجمة في
زغرتا بطريقة لم ترق إلدارة النادي
البيروتي.

الميادين بط ًال للبنان في «فوت�سال ال�شباب»

اليوم الأولمبي في مدينة �صور ...
الريا�ضة للجميع
بأجمعه يحتفلون بتأسيس الحركة
األولمبية م��ن خ�لال ت��ش��ارك فرحة
الرياضة والزمالة المتج ّذرة في القيم
األولمبية» .ليختم« :اليوم األولمبي
ّ
بغض النظر عن العمر
هو للجميع
أو اللياقة البدنيّة ،والشيء األهم هو
النشاط .وعلى الرغم من أنّ اليوم
األولمبي ذك��رى حدث تاريخي ،فإنّ
أهدافه للمستقبل وباألخص للشباب،
كما أ ّنه مناسبة لنذ ّكر األشخاص بأنّ
الرياضة ليست للمشاهدة فقط على
نشجع الجميع
الشاشات ،إ ّنما نريد أن
ّ
ّ
على أن يكونوا نشيطين ويتمتعون
بالمرح».
بعد ذل��ك أُطلقت بالونات بألوان
العلم اللبناني ،وانطلقت فعاليات
ال��ي��وم األولمبي ب��إش��ارة م��ن السيّد
ه��م��ام ،وشملت سباقا ً ف��ي الركض
لمسافة  2500م��ت��ر وش����ارك فيه
أك��ث��ر م��ن  200ع����دّاء وع�����دّاءة من
مختلف الفئات العمرية ،ويم ّثلون
الجيش اللبناني وق��وات اليونيفيل

والمؤسسات التربوية والجمعيات
واألندية الرياضية .وقد ح ّل أوال ً وسام
يزبك من الجيش اللبناني بتوقيت 58
 7 :دقائق ،وثانيا ً زيد ف ّران من نادي
فينيقيا  7 : 59دقائق ،وثالثا ً منتصر
حميّة من نادي فينيقيا  8 : 2دقائق.
ث � ّم أقيمت م��ب��ارات��ان ف��ي الطائرة
الشاطئية بين فريقي مجمع التحرير –
السلطانية وشباب مدينة صور ،وفي
كرة القدم الشاطئية بين فريقي إدارة
حصر التبغ والتنباك (أبطال لبنان)
و شرطة بلدية صور .و ُقدّم عرض في
لعبة كرة الريشة الطائرة من قِبل عدد
من أبطال وبطالت لبنان ،وكذلك عرض
في رياضتي الكانواي كاياك والتز ّلج
المائي .و ُت� ّوج��ت المناسبة بطواف
للدراجات الهوائية ّ
نظمه اتحاد اللعبة
وشارك فيه  20د ّراجا ً بقيادة أمين سر
االتحاد عبدو ناضر ،حيث انطلقوا من
ساحة الشهداء وسط بيروت ووصلوا
إلى مدينة صور عند الساعة  6مساءً.

ح ّقق فريق غولدن ستايت فوزا ً
كبيرا ً على حساب فريق كليفالند
كافاليرز بنتيجة ( ،)77-110ضمن
المباراة الثانية بين الفريقين في
نهائي الدوري األميركي للمحترفين
 ،NBAال��ت��ي ج���رت ف��ج��ر ال��ي��وم
االثنين في صالة «أوراك���ل أرينا»
في أوكالند أم��ام  19596متف ّرجاً،
ليتقدّم عليه ( )0-2ف��ي مجموع
وجه غولدن
المباريات ،وبهذا الفوز ّ
ستايت ووريرز إنذارا ً شديد اللهجة
إلى كليفالند كافالييرز بعدما فاز

عليه في المباراة األولى بفارق 15
نقطة (.)89-104
وجاءت المباراة الثانية من طرف
�ق كليفالند إلى
واح���د ،إذ ل��م ي��رت� ِ
المستوى المتو ّقع منه حتى اآلن في
سجل من الفائز درايموند
النهائي.
ّ
غرين  28نقطة مع  7متابعات و 5
تمريرات حاسمة ،ستيفين كوري
 18نقطة م��ع  9متابعات ف��ي 24
دقيقة وكالي طومسون  17نقطة في
سجل من الخاسر
 31دقيقة .فيما
ّ
ليبرون جايمس  19نقطة م��ع 8

متابعات و  9ت��م��ري��رات حاسمة،
وريشارد جيفيرسون
 12نقطة.
وسينتقل الفريقان إلى كليفالند
لخوض مباراتين متتاليتين يوم غ ٍد
األربعاء ،ويوم الجمعة في  8و10
الحالي .وفي حال لم يُحسم الوضع
س ُتقام المباراة الخامسة في أوكالند
يوم االثنين المقبل في  13حزيران،
والسادسة في كليفالند يوم الخميس
في  16الحالي ،والسابعة إذا لزم
األمر يوم السبت في  19الحالي.

ّ
والممثلين في CZ
مواجهة بالليزر بين الإعالميين
مع حلول شهر رمضان المبارك،
اف ُتتحت في منطقة السان تيريز -
ال��ح��دث قاعة( ،)CZوه��ي األول��ى
من نوعها في الضاحية الجنوبية
لبيروت.
والقاعة عبارة عن مركز رياضي
ترفيهي بامتياز لمختلف الفئات
العمرية ،ولكن قاعة الليزر التي تمتد
على مساحة كبيرة هي األبرز فيها،
حيث يعيش فيها الالعبون أج��واء
مثيرة جدا ً من المعارك داخل غرف
صغيرة ومتاريس تشعرك وكأ ّنك في
ساحة معركة حقيقية.
كما تتض ّمن القاعة ط��اوالت كرة
ال��ط��اول��ة و»ب��ي��ب��ي ف���وت» وأل��ع��اب

الفيديو ،إضافة إلى شاشات كبيرة
يمكن م��ن خ�لال��ه��ا م��ش��اه��دة أب��رز

األح��داث الرياضية ،وف��ي مقدّمتها
يورو  2016التي ستنطلق بعد أيام.

فار�س على ُخطى ا�سطفان في مطالبة الحكمة
بعد إعالن محكمة االتحاد الدولي لكرة السلة BAT
قرارها بشأن القضية التي رفعها العب الحكمة السابق
إيلي اسطفان ض� ّد ناديه السابق مطالبا ً بمستح ّقاته
ّ
ومتأخراته المالية التي له في ذ ّمة النادي ،وفوزه بمبلغ
 153ألف دوالر ،يبدو أنّ سبّحة اللجوء إلى «الفيبا» ستك ّر
مع انتهاء الموسم وعدم قبض الالعبين ومختلف أجهزة
النادي مستح ّقاتهم ،حتى بعد االنتخابات التي جرت
والوعود التي ُقطعت بتأمين الموازنة الالزمة.
وفي المعلومات ،أنّ العب الحكمة دانيال فارس تقدّم
رسميا ً بشكوى أمام  BATمطالبا ً بحقوقه المالية ،ويتردّد
ب��أنّ وكيل أعمال الالعب األوكراني أندريه بيتشيروف

الموجود خارج لبنان تقدّم أيضا ً بشكوى أمام االتحاد
الدولي بعدما كان وعد بتحويل مستح ّقات الالعب المالية،
وهذا ما لم يحصل.
وفي المعلومات أيضاً ،أنّ عددا ًمن العبي النادي األخضر،
وبعدما تف ّرغوا من المباريات وقاموا بواجباتهم كاملة في
الملعب وأمام جمهور الحكمة ،سيعقدون في خالل ساعات
اجتماعا ً مع وكالئهم لتحديد مسار األمور مع اإلدارة ،وأنّ
توجها ً لرفع شكوى جماعية أمام  BATيكون وقعها
هناك ّ
ّ
والمتأخرات عن
أكبر ومسارها أقصر لنيل مستح ّقاتهم
المواسم الماضية في عقودهم التي انتهت ...فماذا ينتظر
النادي األخضر في األسابيع المقبلة؟

الإيطالي رو�سي بط ًال ل�سباق الدراجات في بر�شلونة

تواصل موسم اإلنجازات في نادي الميادين وجديده فوز فريق الشباب ببطولة لبنان
للاّ عبين دون  18بعد أن حسم العبوه السلسة النهائية بانتصار ثانٍ على حساب العمل
بكفيا وهذه المرة بنتيجة ( 5ـ  ،)3ليُت ّوجوا باللقب بعد أقل من شهرين على نجاح فريق
الرجال بالفوز بالبطولة األم دوري الدرجة األولى على حساب بنك بيروت.
جاءت المباراة رائعة بكل تفاصيلها ومجرياتها ،لتكشف عن مواهب يافعة لدى
سجل أهداف الفائز قائد الفريق حسن عالمة ( ،)2وقاسم رضا وأحمد
الطرفين .وقد ّ
سجل للعمل شربل يوسف ( )2وستيف كوكوزيان.
الزين ووسام زين الدين ،بينما ّ
وبهذا الفوز يكون الميادين قد ُت ّوج باللقب من دون أيّ خسارة وبـ 13فوزا ً على التوالي
بعد أن تعادل في مباراته األولى مع بطل الموسم الماضي الحرية صيدا .4-4
ومع نهاية المباراة احتفل الالعبون بشكل هستيري ،وتسلّم عالمة كأس البطولة من
عضو االتحاد اللبناني بيار مراد في ملعب مجمع الرئيس إميل لحود الرياضي
العسكري.
وض ّمت تشكيلة الميادين الالعبين التالية أسماؤهم :فيكتور حنا ،محمد قنصور،
ومحمد زهوي لحراسة المرمى ،حسن عالمة ،رامي طنوس ،راي صباغ ،حيدر حرب،
قاسم رضا ،أحمد الزين ،محمد كرام ،شادي مغامس ،ماهر نعمه ،محمد كوراني ،محمد
علي عبد الله ،وسام زين الدين ،علي شقير وهادي الطويل .كما يشرف على الفريق منذ
سنتين المدرب حسين غنام بمساعدة نادر بركات ،وكالهما تد ّرجا في الميادين وحصال
على شهادات من االتحاد اآلسيوي .هذا ،وأعلن المدير الفني المونتينيغري لنادي
الميادين بأ ّنه سيقوم بترفيع سبعة العبين من هذا الفريق إلى الفريق األول في الموسم
المقبل.

ّ
نظمت اللجنة األولمبية اللبنانية
(لجنة الرياضة للجميع) وبالتعاون
م��ع بلدية ص��ور واالت��ح��اد اللبناني
أللعاب القوى فعاليات اليوم األولمبي
لعام  2016في مدينة ص��ور وسط
مواكبة رسميّة وأمنيّة وحشد من
الفعاليات ،إل��ى مم ّثلي مؤسسات
وهيئات وقطاعت تربوية واجتماعية
ورياضية.
الحدث األولمبي ال��ذي أُقيم على
الكورنيش البحري اف ُتتح بالنشيدين
الوطني اللبناني والنشيد األولمبي،
عزفتهما ف��رق��ة موسيقى الجيش
اللبناني ،ث�� ّم أل��ق��ى رئ��ي��س اللجنة
األولمبية اللبنانية السيد جان ه ّمام
كلمة رئيس اللجنة األولمبية الدولية
الدكتور توماس باخ ،وجاء فيها:
«أع��� ّزائ���ي المشاركين ف��ي اليوم
األولمبي  ،2016أشكركم النضمامكم
لهذا االحتفال باليوم األولمبي .أنتم
تشاركون في حدث يتنامى عالمياً،
فهناك أشخاص مثلكم ح��ول العالم

البطولة التي نالت لقبها مرتين عامي
 1953و.1979
وتم ّني كولومبيا النفس باستعادة خدمات نجمها
رودريغيز الذي تع ّرض إلى إصابة في الكتف في المباراة
سجل
أمام الواليات المتحدة .ويُعتبر رودريغيز الذي
ّ
الهدف الثاني في مرمى الواليات المتحدة من ركلة جزاء،
أحد الركائز األساسية في تشكيلة المنتخب الكولومبي
الذي كسب قلوب الناس عندما بلغ ال��دور ربع النهائي
لمونديال  2014في البرازيل بفضل إنجازات صانع ألعابه
رودريغيز بالذات ،قبل أن يقوده إلى ربع نهائي المسابقة
القاريّة العام الماضي حيث خسر أمام األرجنتيني بركالت
الترجيح.

�سباق «ن�صف ماراتون»
قوى الأمن الداخلي
ّ
نظمت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي سباقها الدولي التاسع لمسافة
نصف ماراثون» ( 21.1كلم) تحت شعار «اركض بسرعة وسوق عمهلك» ضمن
مدينة بيروت ،برعاية المدير العام اللواء إبراهيم بصبوص ،وبإشراف االتحاد
اللبناني أللعاب القوى ،بمشاركة حشد كبير من العدّائين وصل إلى .1150
انطلق السباق من داخل حرش بيروت  -قصقص ،بعدما أطلق مم ّثل اللواء
بصبوص رئيس األركان العميد جورج لطوف إشارة االنطالق ،بحضور محافظ
مدينة بيروت القاضي زياد شبيب ،العميد حسين خشفة ،إضافة إلى مم ّثلين
عن قيادة الجيش وسائر األجهزة األمنية والمديرية العامة للجمارك ،والصليب
األحمر اللبناني وفوج إطفاء بيروت ،ومم ّثلين عن الشركات الراعية .وفي نهاية
السباق جرى توزيع الجوائز ،حيث سلّم اللواء بصبوص بمشاركة عدد من
الشخصيات التي حضرت الكؤوس والميداليات للفائزين.
وفاز بالمراتب الخمس األولى لفئة الرجال:
 1ـ أحمد ساموري (األردن).
 2ـ نقوال مارتا (الجيش اللبناني).
 3ـ بالل عواضة (الجيش اللبناني).
 4ـ عماد جزيني (قوى األمن الداخلي).
 5ـ حسين عواضة (الجيش اللبناني).
كما فاز بالمراتب الخمس األولى لفئة اإلناث:
1ـ هانوي حسبالله (السودان).
2ـ أريغو آبا ّتي (لبنان).
3ـ سونيا ح ّنا (لبنان).
4ـ جومانة عالمة (لبنان).
5ـ كاتيا راشد (لبنان).

ُت�� ّوج اإليطالي فالنتينو روسي
سائق فريق (ي��ام��اه��ا) بلقب بطل
س��ب��اق ج��ائ��زة برشلونة الكبرى
للموتو جي بي ،المرحلة السابعة
م���ن ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م ل��ل��دراج��ات
النارية ،حيث قطع مسافة السباق
ال���ذي أُق��ي��م ع��ل��ى حلبة مونتميلو
قرب مدينة برشلونة ،بزمن قدره
( )44.37.589دق��ي��ق��ة ،متقدّما ً
ع��ل��ى س��ائ��ق��ي ه��ون��دا اإلسبانيين
م����ارك م��ارك��ي��ز ب���ف���ارق (2.652
ث��ان��ي��ة) ،ودان����ي ب�����دروزا ب��ف��ارق
(.)6.313
وع ّزز فالنتينو روسي البالغ من
العمر  37عاماً ،موقعه في المركز
الثالث في الترتيب العام لبطولة
العالم برصيد  103نقاط ،بفارق
 22نقطة خلف ماركيز الذي انتزع
الصدارة من لورنزو ،الخاسر األكبر
في ه��ذا السباق ،حيث اضطر إلى
االن��س��ح��اب ع��ق��ب اص��ط��دام��ه مع
اإلي��ط��ال��ي أن��دري��ا ي��ان��ون��ي سائق

(دوك���ات���ي) ،علما ً ب��أ ّن��ه ك��ان أول
المنطلقين.
وهذا الفوز الثاني لفالنتينو روسي
هذا الموسم ،بعد األول في جائزة
إسبانيا الكبرى ،المرحلة الرابعة،
على حلبة خيريز ،واالنتصار الـ114
في مسيرته االحترافية في مختلف
الفئات والـ 88في فئة الموتو جي
بي .وارتدى الثالثي روسي وماركيز

منصة التتويج
وداني بيدروسا على ّ
قمصانا ً تخليدا ً ل��ذك��رى س��ال��وم،
مكتوبا ً عليها «دائما في قلوبنا».
يُذكر أنّ ال��د ّراج اإلسباني لويس
لقي مصرعه
س��ال��وم (كاليكس)،
َ
خالل مشاركته في التجارب الحرة
لفئة «موتو  »2في سباق برشلونة
أي��ض �اً ،ي��وم الجمعة الماضي في
الثالث من حزيران الحالي.

بغياب �سواريز  ...فازت المك�سيك على الأورغواي
فاز منتخب المكسيك على نظيره األوروغوياني (،)1-3
ضمن منافسات المجموعة الثالثة للنسخة المئوية لبطولة
كوبا أميركا التي تستضيفها الواليات المتحدة بين  3و26
حزيران الجاري.
وش� ّك��ل غياب نجم فريق برشلونة لويس سواريز
المصاب ،صفعة قوية لمنتخب األوروغ��واي الذي افتقد
اللمسة السحرية لهذا الالعب الذي لو كان في المستطيل
األخضر لكان أحدث فارقاً ،أو على أقل تقدير لما كانت
وصلت النتيجة إلى ما آلت إليه.
وشهدت المباراة ُقبيل انطالقها عزف نشيد تشيلي بدال ً
من نشيد األوروغواي ،ما أثار امتعاض الالعبين في أرض
الملعب وعلى مقاعد االحتياط ،كذلك الجماهير التي عبّرت
عن سخطها برفع أعالم بالدهم وهم يُشيرون إلى أنّ من
يلعب هو األوروغواي.
ويبدو أنّ عزف النشيد الخاطئ أ ّثر على نفسية العبي
المنتخب األزرق في الشوط األ ّول ،حيث ظهرت عليهم
العصبية منذ انطالق صافرة الحكم ،وهو ما تجلّى بهدف
عكسي سريع عن طريق ال��ف��ارو بيريرا الع��ب خيتافي
اإلسباني ،وأن��ه��اه الع��ب فيورنتينا اإليطالي ماتياس
فيسينو ُقبيل صافرة النهاية بحصوله على إنذارين ،ما

أسفر عن طرده ،ليصعّ ب على زمالئه المهمة.
وتعادل عدد العبي المنتخبين في الدقيقة  ،73بعد
طرد العب إيندهوفين الهولندي غواردادو لنيله إنذارين
إثر خطأ استغلّه العبو األوروغواي بأحسن طريقة ممكنة،
بعدما نجح قائد الفريق دييغو غودين العب أتلتيكو مدريد
اإلسباني بتسجيل هدف التعادل .74
انخفاض مستوى األوروغ���واي نتيجة اإلره��اق الذي
ظهرعلى العبيه ،واكتفاؤهم بهدف التعادل ،أعاد المكسيك
إل��ى المباراة ،فاستعادوا م��ب��ادرة الضغط على مرمى
الحارس موسليرا ،الذي اهت ّزت شباكه مرة ثانية لكن هذه
المرة عن طريق «العجوز» رافاييل ماركيز .85
ِ
يكتف العبو المكسيك بهذه النتيجة ،إذ أبى هيكتور
ولم
فسجل
بيريرا العب بورتو البرتغالي إلاّ أن يضع بصمته،
ّ
الهدف الثالث لبالده في الدقيقة الثانية من الوقت بدل عن
ضائع ،بعدما انهار الفريق الخصم بشكل نهائي.
وتصدّر المنتخب المكسيكي ترتيب المجموعة الثالثة
برصيد  3نقاط بفارق األه���داف عن فنزويال ال��ذي فاز
بدوره على جامايكا ( ،)0-1واحت ّل هذا األخير المرتبة
الثالثة بفارق األهداف أيضا ً عن األوروغ��واي الذي تذيّل
الترتيب.

