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االتحاد الأوروبي حائر بين �إلغاء يورو � 2016أو معاقبة رو�سيا و�إنكلترا فقط
ف��ي ض��وء األج����واء الصاخبة جماهيريا ً
وال��م��ح��اط��ة بسلسلة م���ن أع���م���ال الشغب
واإلض��راب��ات وت��ك �دّس النفايات ،أ ّك��د موقع
«فوريست إيكو» اإلنكليزي أنّ االتحاد األوروبي
لكرة القدم يدرس إمكانيّة إيقاف وإلغاء بطولة
أمم أوروب��ا المقامة حاليا ً في فرنسا .كما لفتَ
الموقع المذكور أنّ االتحاد األوروبي يريد التأ ّكد
من ضمانات أمان وسالمة المشجعين ،مهدّدا ً
في الوقت عينه بإلغاء البطولة في حال حدوث
خاصة بعد وفاة
أي أعمال شغب إضافيّة،
ّ
مشجع إنجليزي على خلفية أح��داث العنف
ّ
التي انطلقت بعد مباراة روسيا وإنكلترا التي
انتهت بالتعادل ( 1ـ  ،)1علما ً أنّ ثالثين شخصا ً
تع ّرضوا إلصابات ( 4منها خطرة) قبل انطالق
المباراة.
من جه ٍة ثانية ،أشارت الصحف البريطانية
أنّ االتحاد األوروبي لكرة القدم سيناقش خالل
الساعات المقبلة نوع العقوبات التي سيفرضها
على منتخبي روسيا وإنكلترا ،بسبب أحداث
الشغب التي انطلقت مع نهاية لقاء الفريقين
لتمت ّد مجرياتها إلى شوارع مارسيليا حتى فجر
أمس األحد.
الصحف اإلنكليزية س��ارع��ت إل��ى تحميل
الجمهور ال��روس��ي مسؤولية ما ح��دث كونه
كان البادئ بالهجوم باتجاه منطقة الجمهور
اإلنكليزي في الملعب ،حيث ب��دأت الشرارة
األولى من خالل اشتباك باأليدي قبل أن يتط ّور
األمر ويتح ّول إلى خارج الملعب ،وفي السياق
نفسه ،أ ّكدت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية
قيام الشرطة الفرنسية بإطالق الغاز المسيل
للدموع على المشاغبين من أجل ردع أعمال
الشغب.
وكانت الجماهير اإلنكليزية قد ا ُّتهمت بإجراء
أعمال شغب كثيرة يوم أمس في مارسيليا،
حيث انتشر الهوليغانز بالطرقات وتسبّبوا
بالكثير من الفوضى في المدينة.
والجدير ذك��ره ،أنّ االت��ح��اد ال��روس��ي كان

الجماهير.
وأعرب نونيس عن أسفه لوقوع إصابات بين
المشجعين ،في الوقت الذي أشار فيه المتحدّث
باسم وزارة الداخلية الفرنسية بيير هنري
مشجع كرة
براندت أ ّنه من غير المقبول أن يرقد
ّ
قدم بين الحياة والموت.
ولكن في مقابلة مع شبكة «بي أف أم تي
ّ
«بالتدخل
ف��ي» ،أش��اد بيير هنري ب��ران��دت
السريع لقوات األم��ن» ،نافيا ً االدّع���اءات التي
أُثيرت حول عدم جاهزية فرنسا الستضافة
البطولة القاريّة.
ووصفت صحيفة «ليكيب» الرياضية ما
حدث بأ ّنه «ع��ار» ،فيما تحدّثت صحيفة «لي
باريسيان» عن «مشاهد الحرب األهلية» .

ق��د ع��وق��ب ب��غ��رام��ة مالية ق��دره��ا  120ألف
دوالر بعد أح��داث شغب رافقت مباراة روسيا
وتشيكيا خالل بطولة يورو  ،2012علما ً بأنّ
االتحاد األوروب��ي كان قد هدّد الروس في ذلك
الوقت بإمكانية خصم  6نقاط من تصفيات
أم��م أوروب���ا  2016في ح��ال تكرار الحادثة.
ّ
الشق الفني ،شهدت مباراة إنكلترا وروسيا
في
سيناريو درام��ي بعد إدراك ال��روس التعادل
في الدقائق األخيرة ليُحرم اإلنكليز ص��دارة
المجموعة التي تو ّلت ريادتها ويلز بفوزها
على سلوفاكيا بهدفين لهدف ،علما ً بأنّ الجولة
المقبلة ستشهد ديربي بريطاني بنكهة عدائية
بين ويلز وإنكلترا.

التحقيقات جارية
والتدابير مرتفعة

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم (اليويفا)
أم��س األح��د أنّ لجنة االنضباط التابعة له

ستح ّقق في أعمال الشغب الجماهيري التي
صاحبت مباراة روسيا مع إنكلترا في كأس أمم
أوروبا (يورو .)2016
وأثبتت التقارير الواردة إليه تو ّرط جماهير
منتخبي روسيا وإنكلترا في اشتباكات سبقت
المباراة ،ث ّم اندلعت بقوة مصحوبة بالمزيد
من أعمال الشغب عقب تسجيل روسيا هدف
ال��ت��ع��ادل ف��ي ش��ب��اك إنكلترا ف��ي ال��وق��ت بدل
الضائع.
وعرض التلفزيون الفرنسي ومواقع التواصل
مشجعين
االجتماعي مقاطع فيديو ُتظهر
ّ
وعصي
يهاجمون بعضهم البعض بمقاعد
ّ
حديدية.
وق��ال قائد شرطة مرسيليا ل��وران نونيس
للتلفزيون الفرنسي ،إنّ «ر ّد الفعل السريع
وحزم رجال الشرطة حال دون تح ّول األمور إلى
األسوأ».
والح��ق��ا ً ن��ش��رت ال��ش��رط��ة المحلية أكثر
م��ن  1000ف��رد أم��ن م��ن أج��ل السيطرة على

ّ
متأخر
فوز فرنسي
في االفتتاح

ح ّقق المنتخب الفرنسي ف��وزا ً
ّ
متأخرا ً على
ضيفه المنتخب الروماني بهدفين مقابل هدف
في افتتاح مباريات البطولة ضمن منافسات
الجولة األول��ى من المجموعة األول���ى ،وذلك
على استاد «دو فرانس» بالعاصمة الفرنسية
باريس.
سجل للمنتخب الفرنسي أوليفيه جيرو
ّ
( ،)57وأدرك بوغدان ستانكو التعادل للضيوف
يسجل ديميتيري
من ضربة جزاء ( ،)65قبل أن
ّ
باييه هدف الفوز ( )89للديوك.
وف��ي نفس المجموعة ،حسمت سويسرا
مواجهة «األقرباء» التي جمعتها بألبانيا في
لنس بالفوز عليها  .0 – 1وتدين سويسرا
بفوزها الثاني فقط في النهائيات من أصل 10
مباريات إلى المدافع فابيان ش��ار ،ال��ذي كان
صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة الخامسة من
المباراة التي أكملتها ألبانيا بعشرة العبين منذ
الدقيقة  ،36بعد طرد كابتنها لوريك سانا.

بلجيكا ّ
تح�ضر العقاب لإيطاليا المتخمة بالألقاب
على الرغم من لوحة الشرف اإليطالية الحافلة بأربعة ألقاب في
كأس العالم ولقب واحد في كأس األمم األوروبية ،صبّت ترشيحات
الفوز للمنتخب البلجيكي ال��ذي سيلتقي مع نظيره اإليطالي
في مدينة ليون اليوم ،وذلك ضمن الجولة األولى من مباريات
المجموعة الخامسة لكأس األمم األوروبية التي تستضيفها فرنسا.
ويع ّول المنتخب اإليطالي على مصدر إلهامه األول الحارس
المخضرم جيانلويجي بوفون ،أمالً بتحقيق المفاجأة والفوز على
نظيره البلجيكي المص ّنف الثاني على العالم.
وق��ال تشيرو إيموبيلي ،مهاجم المنتخب اإلي��ط��ال��ي ،في
تصريحات لوسائل اإلعالم« :جيانلويجي بوفون  ...إنه مرجعية
بالنسبة لنا ،وبطل مثله مثل (العب الوسط) دانيلي دي روسي
و(جورجيو) كيليني» .وأضاف« :هناك بعض الالعبين بمثابة
قدوة لنا .إ ّنه شخص إيجابي ،وفي مثل هذه البطولة المهمة
فإنّ وجوده سيكون مه ّما ً بالنسبة لنا» .ويشارك بوفون (38
عاماً) في تاسع بطولة كبرى مع منتخب األزوري ،حيث بلغت
مسيرته ذروتها في  2006عبر التتويج بلقب مونديال ألمانيا،
لكن مسيرته شهدت كبوات أيضاً ،مثل المباراة التي خسرها
المنتخب اإليطالي على يد إسبانيا في نهائي يورو  ،2012كما
فشل في قيادة بالده إلى أبعد من دور المجموعات في بطوالت
أخرى.
ورغم فشل أيّ فريق في الفوز على إيطاليا في تصفيات كأس
األمم األوروبية ،فإنّ بوفون يُدرك أنّ الجيل الحالي لبالده يفتقد
القدرات التي كان يمتلكها الفريق في السابق ،وبالتالي فهو

يتعامل بواقعيّة في هذا الشأن.
ّ
وقال بوفون ّ
المرشحين الرئيسيّين،
مؤخراً« :أضع إيطاليا خلف
بعد ألمانيا ،فرنسا ،إسبانيا وبلجيكا ،وهي المنتخبات التي
أضعها في المقدمة».
ويخشى اإليطاليّون من القدرات الهائلة لمنتخب بلجيكا ،لكن
رغم كل شيء تبقى هناك دعوات لعدم االستسالم حتى ال يخسر
الفريق المباراة قبل أن يخوضها ،مع اإلشارة إلى أنّ هدّاف إيطاليا
السابق باولو روسي علّق على صفوف منتخب بالده قائالً« :ال
أثق بالقدرات الفنيّة لمهاجمينا في البطولة».
ويعتمد أنطونيو كونتي مد ّرب منتخب إيطاليا في ّ
خطته على
غياب القائد فينسنت كومباني عن قائمة المنتخب البلجيكي،
وذلك رغم أنّ الدفاع البلجيكي يتسلّح بوجود توبي ألديرفيريلد
ويان فيرتونين أمام الحارس تيبو كورتوا.
وباإلضافة إل��ى ه���ازارد ودي ب��روي��ن ،ال��ذي وصفه م��د ّرب
منتخب بلجيكا مارك فيلموتس بأ ّنه «العب قادر على صناعة
الفارق» ،فإنّ ميشي باتشواي مهاجم مارسيليا الفرنسي أيضا ً
سجل يانيك كاراسكو
أثبت نفسه بقوة في الفترة األخيرة ،كما ّ
هدفا ً ألتلتيكو مدريد اإلسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتض ّم قائمة بلجيكا أيضا ً عددا ً من األسماء الالمعة األخرى تنشط
في الدوري اإلنكليزي ،مثل روميلو لوكاكاو الذي فشل في تسجيل
أي هدف خالل التصفيات األوروبية ،ولك ّنه أحرز ثالثة أهداف في
المباريات الوديّة األخيرة لبلجيكا.

كرواتيا تهزم تركيا بهدف وت�ض ّيع �أهداف ًا
في افتتاح مباريات المجموعة
ّ
استحق المنتخب الكرواتي
الرابعة،
ال��ف��وز على ن��ظ��ي��ره ال��ت��رك��ي نظرا ً
للسيطرة التي فرضها على المجريات
طيلة المباراة ،ففي الدقيقة ّ 41
فك
مودريتش النحس عن فريقه حينما
س���دّد ك���رة م��رت��دّة م��ن المدافعين
م��ن خ��ارج المربع لتسكن الشباك
التركية ،وفي الشوط الثاني تواصل
الضغط الكرواتي مع مرتدّات تركيّة
عابرة لم ُتثمر ،وتسديدات خطرة
كرواتية تك ّفلت العارضة بصدّها
ثالث مرات.

فازت كو�ستاريكا
ّ
فت�صدرت �أميركا مجموعتها
سجلت كوستاريكا فوزا ً شرفيا ً على كولومبيا بثالثة أهداف
ّ
مقابل هدفين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة األولى
لبطولة كوبا أميركا ،ومن مفاعيل هذا الفوز الذي جاء في الوقت
الضائع أ ّنه حرم كولومبيا من تصدّر المجموعة األول��ى ،والتي
تمسكت به خالل المرحلتين الماضيتين ،وبالتالي استفاد المنتخب
ّ
األميركي (مستضيف البطولة) ،والذي يتف ّوق بفارق األهداف على
كولومبيا علما ً بأ ّنهما يملكان ( 6نقاط) في رصيدهما.
وفي الوقت عينه هرب المنتخب الكوستاريكي من قاع الترتيب
ليحل مكانه الباراغواي صاحب
ليصبح ثالثا ً برفع نقاطه إلى ّ ،4
النقطة الواحدة.
وفي الحديث عن المباراة ،فقد دفع األرجنتيني جوزيه بيكيرمان
مد ّرب كولومبيا ثمن إشراكه التشكيلة االحتياطية ،ما سيجعله
في مواجهة متصدّر المجموعة الثانية في الدور الثاني ،في حين
وصي المتصدّر.
ستلعب أميركا مع
ّ
ولم ُتبعد التبديالت التي أجراها بيكيرمان في الشوط الثاني،
بإشراكه النجوم خاميس رودريغيز ،وخوان ك��وادرادو وإيدون
كاردونا عنه كأس الخسارة ،بعدما عرف العبو كوستاريكا كيفيّة
استغالل نقاط الضعف لدى الخصوم.
وشهدت المباراة تسجيل أسرع هدف في البطولة ،إذ لم يم ّر أكثر
من دقيقة و 27ثانية على صافرة البداية ،حتى نجح العب منتخب
كوستاريكا جوهان فينيغاس به ّز شباك روبينسون زاباتا.
ّ
يتأخر ،إذ عادل فرانك فابرا النتيجة في
ال��ر ّد الكولومبي لم
الدقيقة السادسة ،ليعود هو نفسه ويهدي الفريق المنافس هدف
سجل هدفا ً عن طريق الخطأ في
التقدّم في الدقيقة  34بعدما
ّ
مرماه.
ووسع سيلسو بورغيس النتيجة إلى ( )1-3في الدقيقة ،58
ّ
قبل أن يعود الفارق إلى هدف واحد ،بتسجيل مارلوس مورينو
الهدف الثاني لبالده  .

الفوز الويلزي الأول
في بطولة �أوروبا
ح ّققت ويلز أ ّول فوز لها في تاريخ كأس األمم األوروبية ،وذلك على حساب
سلوفاكيا وبنتيجة  1-2في الجولة األولى من منافسات المجموعة الثانية
التي تستضيفها فرنسا.
تقدّم المنتخب الويلزي عن طريق النجم غاريث بيل الذي أطلق تصويبة
ص��اروخ� ّي��ة إث��ر ضربة ح�� ّرة مباشرة ف��ي (د ،)10ث � ّم أدرك���ت سلوفاكيا
التعادل في (د )61عبر أوندريغ دودا ،قبل أن يتم ّكن البديل هال روبسون
مهاجم ويلز من انتزاع النقاط الثالث الثمينة لفريقه بإحرازه هدف الفوز
في (د.)81
وبهذا الفوز ،تصدّر المنتخب الويلزي المجموعة برصيد ثالث نقاط،
وخ��ص��وص�ا ً بعد ت��ع��ادل منتخبي روس��ي��ا وإنكلترا ( 1ـ  ،)1فيما ظ ّل
رصيد منتخب سلوفاكيا ،ال��ذي ي��ش��ارك ف��ي البطولة للمرة األول���ى في
تاريخه.

�إدارة النجمة ته ّنئ جماهيرها بلقب الك�أ�س
توجهت إدارة نادي النجمة الرياضي بخالص التهاني إلى جمهورها العريض المتمثل بالشعب اللبناني بجميع فئاته ومناطقه،
ّ
معرب ًة عن اعتزازها بأنّ نادي النجمة هو نادي الوطن بأسره.
وحيّت المجهود الكبير الذي بذله الجهازان الفني واإلداري وجميع الالعبين ،وخصوصا ً الحارس المخلص أحمد تكتوك ،على
المجهود الكبير الذي بذلوه طيلة الموسم ،وبصورة خاصة في نهائي الكأس.
وباركت اإلدارة الجهود المبذولة لتحقيق اإلنجاز ،شاكر ًة ك ّل المه ّنئين من أندية وإعالميّين وجماهير متعهّدة بمتابعة المسيرة
الرياضية الشريفة من خالل االلتزام الدائم بالروح الرياضية واألخالقية التي عُ رف بها النادي عبر تاريخه الطويل.

ون�صار والحديث «حكماوي»
لقاء المطران مطر ّ
وولي نادي الحكمة المطران بولس مطر وبين رئيس االتحاد اللبناني لكرة
عُ قد أمس اجتماع بين راعي أبرشية بيروت للموارنة
ّ
نصار على القرار الصادر عن لجنة ّ
السلة المهندس وليد نصار في مقر البطريركية المارونية في بكركيّ ،
الطعون
واطلع مطر من ّ
واالستئناف بالنسبة للطعن الذي تقدّم به نادي الحكمة.
ً
أساسي في
كركن
الحكمة
نادي
على
المحافظة
«ضرورة
على
ا
ّد
د
مش
الحكمة»،
وأبدى نصار لمطر «كل محبة وتقدير لنادي
ّ
الرياضة اللبنانية عا ّمة وكرة السلة خاصة» .واضعا ً نفسه «بتص ّرف المطران مطر للمحافظة على النادي ودوره الريادي» .بدوره
لنصار «عاطفته اتجاه النادي البيروتي األخضر العريق» .وخالل اللقاء جرى ا ّتصال بين مطر ورئيس
أبدى مطر «كل تفهّم» ،شاكرا ً ّ
نادي الحكمة مارون غالب ،وت ّم االتفاق على لقاء قريب في أواخر األسبوع المقبل.

مباريات �سورية في الت�صفيات �س ُتقام في لبنان
أعلن االتحاد السوري لكرة القدم أنّ دولة لبنان ستستضيف مباريات منتخبه األول في الدور النهائي من التصفيات اآلسيويّة
المؤهّ لة لبطولة كأس العالم في روسيا  .2018ووفق االتحاد السوري ،فإنّ المباراة األولى لمنتخبه المحتسبة على أرضه مع منتخب
كوريا الجنوبية س ُتقام على ملعب المدينة الرياضية في بيروت في  6أيلول المقبل ،بعد أن يكون التقى مضيفه األوزبكستاني في
َ
مضيفيه ،الصيني في  6تشرين األول والقطري في  11منه ،قبل أن يستضيف المنتخب اإليراني
الجولة األولى .ويلتقي منتخب سورية
في  15تشرين الثاني في ختام مباريات مرحلة الذهاب .وستبدأ منافسات اإلياب في  23آذار  ،2017حيث يستضيف المنتخب
السوري نظيره األوزبكستاني وبعدها بخمسة أيام سيلعب مع مضيفه الكوري الجنوبي ،ليعود ويستضيف المنتخب الصيني في
 13حزيران ،والقطري في  31آب ،ليختتم مشواره بلقاء مضيفه اإليراني في  5أيلول من العام المقبل.
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الريا�ضة للجميع  ...وت�ستحق المغامرة
} ابراهيم وزنه
ال��م�لاع��ب ال��ري��اض��ي��ة ه���ي ال��م��ت��ن�� ّف��س الطبيعي
للطاقات الجسدية والملتقى األمثل لألجيال الواعدة
تحت سقف التنافس الشريف وال��روح الرياضية،
من هذا المنطلق يحقّ للجميع أن يمارسوا الرياضة
التي يحبونها ،فرد ّية كانت أم جماعية ،غير آبهين
بظروف خاصة أو إعاقات دائمة أو أجواء ضبابيّة،
وحتى لو كانت ممارستها مغامرة ،فهي تستحق
المغامرة.
ف��ي ل��ب��ن��ان ،ول�لأس��ف ،ك��ث��ي��رون ف��رض��ت عليهم
وظائفهم وأدواره���م السياسيّة واألمنيّة والدينيّة
االب��ت��ع��اد ال��ق��س��ري ع��ن الميادين ال��ري��اض��ي��ة ،وهذا
التدبير انسحب على أوالدهم ،فيما آخرون دفعتهم
المخاطر إل��ى نسيان هواياتهم الرياضية ،ومنهم
ليفجر طاقاته الرياضية
م��ن يسافر إل��ى ال��خ��ارج
ّ
ويمارس ما يحلو له من الرياضات بعيدا ً عن الرقابة
والصحافة وال��ع��ي��ون المالحقة ،وبالمقابل يص ّر
البعض على اقتحام المالعب مستندا ً إلى جرأة في
أي تأثر
اتخاذ القرار وإصرار على العيش من دون ّ
بقيود أو تدابير!
وفي نظرة على االهتمامات الرياضية الخاصة
ببعض الشخصيّات السياسيّة واألمنيّة في لبنان،
ن��ج��د أنّ ال��رم��اي��ة وال��س��ب��اح��ة وال��ب��ل��ي��اردو وقيادة
السيارات والتزلّج ورك��وب الخيل تقف في المقام

األول عند هؤالء ...وال داعي لذكر األسماء ،وأيضا ً
هناك من السياسيّين وال��ن�� ّواب من يفاخر بأ ّنه من
جماهير ه��ذا ال��ن��ادي أو ذاك ف��ي لعبتي ك��رة القدم
وكرة السلة ،وت��راه مواكبا ً ومص ّفقا ً في الصفوف
األولى  ...وأيضا ً ال داعي لذكر األسماء ،ومن هؤالء
«المهدّدين» أمنيّا ً من وجهة نظرهم ،من ي��رى في
الركض والمشي والشطرنج ولعب الطاولة مالذه
اآلم��ن .والجدير ذك��ره في هذا المجال ،أنّ رئيسي
أكبر دولتين في العالم أميركا وروسيا يمارسان
ويشجعان األندية
الرياضة ويتابعان المباريات
ّ
ويصاحبان النجوم؛ األول أوباما ،وهو العب متميّز
ف��ي ك��رة ال��س��ل��ة ،وال��ث��ان��ي ب��وت��ي��ن ،وه��و م��ن أبطال
األلعاب القتالية.
ربما الظروف تتح ّكم في رياضات أهل السياسة
واألمن وصوالً إلى المشاهير وأهل الرأي ،واألكيد
أي��ض��اً ،أنّ ه��ن��اك م��ن ي��رف��ض ه��ذه المقاييس جملة
وتفصيالً ،مستندا ً إل��ى ال��ج��رأة ف��ي قلب المألوف
والرغبة في إثبات الذات  ...وهنا يقودنا الحديث إلى
الثناء والتشجيع على الخطوة الطيّبة للفتى الرياضي
محمد م��ه��دي نصرالله نجل أم��ي��ن ع��ام ح��زب الله
توجه مؤخرا ً
سماحة السيد حسن نصرالله ،الذي ّ
إل��ى مق ّر االت��ح��اد اللبناني لكرة ال��ق��دم ليو ّقع على
كشوفات نادي العهد ،حيث سيلعب ضمن صفوفه
في بطوالت الفئات العمرية الموسم المقبل ،ليعطي
درسا ً جديدا ً في المقاومة  ..من أجل الحياة.

�ستيفن كوري يقود غولدن �ستايت ّ
للتقدم  3ـ 1
اس��ت��ع��اد ستيفن ك���وري لمسته
السحريّة الرائعة في الوقت المناسب،
وقاد فريقه غولدن ستايت ووريرز
حامل اللقب إلى الفوز على مضيفه
كليفالند كافالييرز (،)97-108
وذلك في المباراة الرابعة من الدور
النهائي للدوري األميركي للمحترفين
في كرة السلّة ،والتي جرت في صالة
«كويكن لوانز أرينا» في كليفالند أمام
 20562متف ّرجاً ،ليتقدّم عليه ()1-3
في مجموع المباريات.
وب��ات غولدن ستايت على بُعد
انتصار واح��د من االحتفاظ بلقبه
ال��ذي أح���رزه ف��ي الموسم الماضي
على حساب كليفالند بالذات .وهو
سيستضيف منافسه في المباراة
الخامسة في «أوراكل أرينا» فجر غد
الثالثاء عند الساعة الرابعة بتوقيت

بيروت ،وفي حال فوزه فيها سيُت ّوج
بطالً للمرة الثانية على التوالي،
أ ّم��ا في ح��ال ف��از كليفالند فسيعود
الفريقان إلى «كويكن لوانز أرينا»
ل��خ��وض ال��م��ب��اراة ال��س��ادس��ة فجر
السبت المقبل عند الساعة الرابعة
بتوقيت بيروت.
وك��ان��ت ب��داي��ة ال��م��ب��اراة الرابعة
م��ث��ال��ي��ة ب��ي��ن ال��ف��ري��ق��ي��ن ،ف��ت��ب��ادال
التسجيل منذ البداية التي شهدت
 3سلاّ ت ثالثية متتالية لهاريسون
بارنز وكايري إيرفينغ وجي آر سميث
في أول دقيقتين.
وس��رع��ان م��ا انتقل ال��ص��راع إلى
تحت ال��س��ل��ة ،حتى حسم غولدن
ستايت الربع األول لمصلحته بفارق
نقطة واح��دة ( ،)28-29ث ّم ع ّوض
كليفالند ت� ّ
�أخ��ره وت��ق �دّم ب��ف��ارق 5

نقاط في الربع الثاني (،)50-55
قبل أن يتف ّوق غولدن ستايت في
الربع الثالث بفارق نقطتين فقط
( ،)77-79وفي الربع الرابع بفارق
 9نقاط ( ،)20-29ليحسم فوزه
بفارق  11نقطة.
وي��دي��ن غ��ول��دن س��ت��اي��ت ب��ف��وزه
إل��ى نجميه ستيفن ك���وري وك�لاي
سجل األول  38نقطة
طومسون ،إذ ّ
و 5ريباوندز و 6تمريرات حاسمة،
وال��ث��ان��ي  25نقطة و 4ري��ب��اون��دز
وت��م��ري��رة ح��اس��م��ة واح�����دة ،فيما
سجل هاريسون بارنز  14نقطة و8
ّ
ري��ب��اون��دز وتمريرتين حاسمتين،
وأن�����دري إي���غ���وداال  10ن��ق��اط و6
ري��ب��اون��دز و 7ت��م��ري��رات حاسمة،
وش���ون ليفينغستون  8ن��ق��اط و3
ريباوندز وتمريرة حاسمة واحدة.

بيبلو�س ي�سعى لتدعيم �صفوفه بر�ستم وحيدر
والريا�ضي عينه على هايك «الحكمة»
عُ لم من مصادر مق ّربة من ن��ادي بيبلوس أنّ إدارة
النادي الجبيلي ستسعى خالل األي��ام المقبلة إلى ض ّم
العب الحكمة المنتهي عقده مع «األخضر» إيلي رستم
لمدة موسمين قابلين للتجديد ،كما تدرس تقديم عرض
إل��ى الع��ب النادي الرياضي علي حيدر ،وه��ي بانتظار
الضوء األخضر من راعي النادي وداعمه المالي .وستعقد
خالل األسبوع المقبل اجتماعا ً مط ّوال ً لدرس وتقييم ما ت ّم
تحقيقه خالل الموسم الماضي ونقاط الضعف التي وقع
فيها الفريق ،إضاف ًة إلى اسم المدير الفني الذي سيخلف
الصربي نيناد فوسينيتش ،والذي من المحتمل أن يكون

غسان سركيس.
من جه ٍة ثانية ،بدأت تسري في وسط كرة السلة أخبار
عن نيّة النادي الرياضي بيروت التعاقد مع نجم الموسم
المنتهي من الحكمة هايك غيوقجيان بعقد لمدة موسمين،
خصوصا ً بعدما بلغ الخالف بين والد هايك ديكران ومد ّرب
الحكمة فؤاد أبو شقرا ح ّدا ً ال يمكن معه عودة األمور إلى ما
كانت عليه قبل أن يستقيل أبو شقرا من الحكمة ويعيّن
ديكران بديالً له مؤقتاً ،وهو األمر الذي اعتبره أبو شقرا
طعنة له .فهل ينجح الرياضي في خطف موهبة كبيرة
كهايك؟

اتحاد ال�س ّلة يت ّوج الريا�ضي بط ًال في المنارة
بحضور وزير الشباب والرياضة
ال��ع��م��ي��د ع��ب��د ال��م��ط��ل��ب ال��ح��ن��اوي
وب��م��واك��ب��ة ج��م��اه��ي��ر ّي��ة عريضة،
ت��� ّوج رئ���ي���س االت���ح���اد ال��ل��ب��ن��ان��ي
�ص��ار ال��ن��ادي
ل��ك��رة ال��س��ل��ة ول��ي��د ن� ّ
ال��ري��اض��ي ب��ط�لاً ل��ل��ب��ن��ان ،حيث
ق��ام بتسليمه كأس بطولة لبنان
ل��ل��درج��ة األول���ى (رج��ال) ل��م��وس��م
 ،2016 – 2015ب��ح��ض��ور وزي��ر
والرياضة العميد عبد
ال��ش��ب��اب
ال��م��ط��ل��ب ح��ن��اوي وال��ن��ائ��ب عمار
الحوري ورئيس النادي الرياضي
هشام جارودي.
بعد النشيد الوطني اللبناني
وتقديم الالعبين والجهاز الفني،
نصار في كلمته «وقوف االتحاد
أ ّكد ّ
ع��ل��ى م��س��اف��ة واح����دة م���ن جميع
األندية» ،متم ّنيا ً ل��و أنّ البطولة
لم تنت ِه بالصورة التي آلت إليها،
وداف���ع ع��ن خ��ي��ارات االت��ح��اد لهذا
الموسم على صعيد اعتماد ثالثة
العبين أجانب على أرض الملعب،
وهو ما اعتبره «النادي الرياضي»
تحديدا ً
موجها ً ضدّه ،ولك ّنه أ ّكد أنّ
ّ
«البطولة كانت رائعة ،وأنّ البطل
يعرف كيف يفوز عندما يمتلك إدارة
واعية تديره بالشكل الصحيح مهما
اختلفت الظروف».
نصار أن «الحكمة» كان
واعتبر ّ
يستحق اللقب أيضا ً بعد الموسم
المميّز ال��ذي ق�دّم��ه ،م��ؤ ّك��دا ً أ ّن��ه لن

يسلّم الكأس إلاّ مع اكتمال التشجيع
بالروح الرياضية التي ا ّتسم بها
جمهور «الرياضي» طوال الموسم.
كما ت��ح �دّث ع��ن الئ��ح��ة النخبة
وأيضا ً اعتبرها البعض أنها ضده،
م��ؤ ّك��دا ً أ ّن��ه ل��م يكن معها وأ ّن��ه��ا ال
تفيد اللعبة بشيء ،وه��ذا الموسم
ت ّم تتويج فريق سيدات «هومنتمن
أنطلياس» من دون الئحة نخبة.
بدوره تحدّث رئيس «النادي ال
رياضي» المهندس هشام جارود
ي ،ال��ذي قام بتحية أبطال الفريق
وه ّنأهم على الجهود التي بذلوها
طوال الموسم ،مطالبا ً بنسيان كل
الخالفات التي حصلت طالما أنّ

األمور وصلت إلى خاتمتها السعيدة
بالتتويج في المنارة أم��ام جمهور
الفريق الكبير.
وأش��اد ج��ارودي بنادي الحكمة،
مك ّررا ً مقولته« :ال رياضي من دون
حكمة وال حكمة من دون رياضي،
وج��م��ال � ّي��ة ال��ل��ع��ب��ة ف��ي التنافس
الشريف وصوال ً إلى اللقب».
ونصار
وفي النهاية ،قام حناوي
ّ
بتسليم الميداليّات الذهبية إلى
الع��ب��ي ال��ري��اض��ي أب��ط��ال لبنان،
�ص��ار ك��أس البطولة إلى
وس �لّ��م ن� ّ
قائد «ال��ري��اض��ي» ج��ان عبد النور
وسط أجواء احتفاليّة.

بطولة «الآمال» عهداوية على ح�ساب الت�ضامن
احتفظ فريق العهد بلقب بطولة لبنان لآلمال بكرة
القدم بعد فوزه على فريق التضامن صور بنتيجة - 3
" 0في المباراة الفاصلة التي جمعتهما على ملعب صيدا
البلدي.
وحسم العهد بطل المجموعة الثانية مباراته الفاصلة
مع التضامن ،بطل المجموعة األول��ى ،من شوطها األول

سجلها محمد قدوح وحسين الزين وحسين
بثالثية نظيفة ّ
منذر.وفي نهاية المباراة تسلّم الفريق الفائز كأس المركز
األول من عضو اللجنة التنفيذية في االتحاد اللبناني لكرة
القدم األستاذ وائ��ل شهيب ،لتنطلق األف��راح العهداوية
بحضور المد ّربين باسم مرمر وبالل هاشم وكابتن فريق
العهد األول عباس عطوي.

