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أصداء عالمية

مجموعات «يورو  »2016تبصر النور اليوم
تـحـبــس املـنـتـخـبــات ال ـ ـ  24املـتــأهـلــة
 2016لـكــرة الـقــدم،
الــى كــأس أوروب ــا ُ
أن ـف ــاس ـه ــا ع ـن ــدم ــا ت ـس ـح ــب الـ ـي ــوم،
الساعة  19,00بتوقيت بيروت ،قرعة
النهائيات فــي العاصمة الفرنسية
باريس.
وستكون اإلجــراءات األمنية مشددة
فـ ــي ح ـف ــل الـ ـق ــرع ــة ال ـ ـ ــذي س ـي ـش ــارك
ف ـي ــه نـ ـج ــوم كـ ـب ــار فـ ــي ع ــال ــم ال ـك ــرة
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـث ــل الـ ـه ــولـ ـن ــدي رود
غوليت والتشيكي أنطونني بانينكا
واألملاني أوليفر بيرهوف ،وذلك بعد
ال ـه ـج ـمــات اإلره ــاب ـي ــة ال ـتــي ضــربــت
باريس الشهر املاضي.
وسيتولى غوليت ،الفائز بالكأس
الـقــاريــة عــام  1988حــن كــان قائدًا
ل ـل ـم ـن ـت ـخــب الـ ـه ــولـ ـن ــدي وص ــاح ــب
ال ـكــرة الــذهـبـيــة لـعــام  ،1987إج ــراء
القرعة بصحبة الظهير الفرنسي
بيشنتي ل ـي ــزارازو ،أكـثــر الالعبني
الـفــرنـسـيــن تـتــويـجــا بــاألل ـقــاب ،إذ
فاز بكأس العالم عام  1998وكأس
أوروبـ ــا ع ــام  2000وك ــأس ال ـقــارات
ع ــام ــي  2001و 2003إل ـ ــى جــانــب
دوري أبطال أوروبــا عام  2001مع
بايرن ميونيخ األملاني الذي أنهى

رياضة

21

مسيرته معه عام .2006
وس ـي ـســاعــد غــول ـيــت ول ـ ـيـ ــزارازو في
مهماتهما م ــدرب منتخب إسبانيا
فـيـسـنـتــي دل بــوس ـكــي الـ ــذي ش ــارك
في البطولة القارية العبًا عام 1980
وقـ ــاد بـ ــاده إل ــى ال ـل ـقــب م ــدرب ــا عــام
 2012وهو سيأتي بصحبة الكأس،
إلـ ــى ج ــان ــب ب ـي ــره ــوف الـ ـ ــذي سـجــل
الهدف الذهبي في مرمى تشيكيا في

نهائي  ،1996والفرنسي اآلخر دافيد
تريزيغيه الذي سجل الهدف الذهبي
في مرمى إيطاليا في نهائي ،2000
واليوناني انغيلوس خاريستياس
ال ــذي سـجــل ه ــدف ال ـفــوز ل ـبــاده في
نهائي  2004ضد البرتغال.
كــذلــك ي ـش ــارك بــانـيـنـكــا ال ــذي سجل
ركـلــة الترجيح الشهيرة فــي نهائي
 1976ليمنح تشيكوسلوفاكيا الفوز

تقام قرعة النهائيات في باريس وسط إجراءات أمنية مشددة (أ ف ب)

على أملانيا الغربية.
ووزع ـ ـ ـ ــت امل ـن ـت ـخ ـب ــات عـ ـل ــى أربـ ـع ــة
مـسـتــويــات حـيــث وض ـعــت إسبانيا
حــامـلــة الـلـقــب وأملــانـيــا بطلة العالم
وإنـكـلـتــرا وال ـبــرت ـغــال وبـلـجـيـكــا في
امل ـس ـتــوى األول ،وإيـطــالـيــا وصيفة
البطل وروسيا وسويسرا والنمسا
وكرواتيا وأوكرانيا في الثاني.
أمــا املـسـتــوى الـثــالــث فـضــم تشيكيا
وال ـ ـسـ ــويـ ــد وب ــول ــونـ ـي ــا وروم ــانـ ـي ــا
وسلوفاكيا واملجر ،فيما ضم الرابع
تــرك ـيــا وإي ــرل ـن ــدا وأي ـس ـل ـنــدا ووي ـلــز
وألبانيا وإيرلندا الشمالية.
وه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــوزيـ ــع يـ ـعـ ـن ــي أن ه ـن ــاك
إم ـكــان ـيــة ألن ت ـتــواجــه إس ـبــان ـيــا مع
إيـطــالـيــا م ـجــددًا فــي إعـ ــادة لنهائي
 ،2012كذلك هناك إمكانية ملواجهة
بــري ـطــان ـيــة ب ــن إن ـك ـل ـتــرا وويـ ـل ــز أو
إي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـم ــال ـي ــة أو ج ـم ـهــوريــة
إيرلندا.
وستكون هولندا الغائبة األكبر عن
ال ـقــرعــة ألن ـه ــا ل ــم تـتـمـكــن م ــن حجز
مقعدها في النهائيات التي ستغيب
عنها لـلـمــرة األول ــى مـنــذ ع ــام 1984
عـنــدمــا أقـيـمــت الـبـطــولــة فــي فرنسا
أيضًا.

ربع نهائي مونديال األندية غدًا

تتواصل بطولة كأس العالم لألندية ،املقامة في
اليابان ،غدًا ،عبر الدور ربع النهائي حيث يلعب
في املباراة األولى ،عند الساعة  9.00صباحًا
بتوقيت بيروت ،كلوب أميركا املكسيكي،
بطل الكونكاكاف ،مع غوانغجو إيفرغراندي
الصيني ،بطل آسيا ،وفي الثانية ،عند الساعة
 ،12,30مازيمبي الكونغولي ،بطل أفريقيا ،مع
سانفريتشي هيروشيما بطل اليابان.
ويلتقي الفائز في املباراة األولى مع برشلونة
اإلسباني بطل أوروبا الخميس املقبل ،والفائز في
الثانية مع ريفر باليت األرجنتيني ،بطل أميركا
الجنوبية ،األربعاء املقبل.

ريبيري وبنعطية يغيبان لنهاية 2015

سيغيب نجم بايرن ميونيخ األملاني ،الفرنسي
فرانك ريبيريّ ،
عما بقي من مباريات فريقه لعام
.2015
ويبدو أن لعنة اإلصابات تالحق ريبيري الذي لم
يمر أكثر من أسبوع على عودته الى املالعب ،إذ
أصيب مجددًا في لقاء األربعاء ضد دينامو زغرب
الكرواتي ( )0-2في دوري أبطال أوروبا ،وسيغيب
بالتالي عن املباريات الثالث األخيرة لفريقه في
.2015
وتبني أن ريبيري يعاني من مشاكل عضلية،
واألمر ذاته ينطبق على املدافع املغربي مهدي
بنعطية الذي سيغيب أيضًا عن املباريات الباقية
لهذا العام.

مقتل الهندوراسي بيرالتا بإطالق نار

كرة الصاالت

 7فرق تتنافس على لقب دوري الفوتسال للسيدات
ينطلق الـيــوم ال ــدوري اللبناني لكرة
ال ـقــدم لـلـصــاالت لـلـسـيــدات ،بمشاركة
 7ف ــرق ه ــي ش ـبــاب ال ـســاحــل ،جامعة
القديس يــوســف ،الجامعة االميركية
لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا ،سـ ـت ــارز
أكاديمي ،رويالز ،بيروت ،وشوترز.
وك ـ ـ ــان ل ـق ــب ال ـب ـط ــول ــة فـ ــي نـسـخـتـهــا
االولــى من نصيب الصداقة ،ويتوقع
ان تكون النسخة الثانية على مستوى
عال ،وخصوصًا ان فوتسال السيدات
ٍ
نـشــط بـشـكـ ٍـل كـبـيــر عـلــى صـعـيــد فــرق
ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـطـ ــوالت
املحلية ،وحتى الخارجية حيث كان
 AUSTقــد حقق املــركــز الـثــالــث اواخــر
الشهر املــاضــي فــي البطولة العربية
لـلـجــا ًمـعــات ال ـتــي اقـيـمــت ف ــي االردن،
اضــافــة الــى نتائج الفتة ل ـ  USJايضًا
في مشاركات اوروبية.
وتـ ـفـ ـتـ ـت ــح امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة االولـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـيـ ــوم

الـ ـس ــاع ــة  15.00بـ ـمـ ـب ــاراة بـ ــن USJ
وضيفه رويالز على ملعب االول في
املنصورية ،بينما يلعب غدًا الساعة
 17.00س ـ ـتـ ــارز أكـ ــادي ـ ـمـ ــي وض ـي ـفــه
 ،AUSTعـ ـل ــى م ـل ـع ــب الـ ـ ـس ـ ــد ،ال ـ ــذي
يـسـتـضـيــف ال ـس ــاع ــة  19.00م ـب ــاراة
شباب الساحل مع شوترز.
هذا وكانت قد اختتمت املرحلة الـ 14
فــي دوري الــرجــال ،حيث حقق قطبا
الـ ـص ــدارة ب ـنــك ب ـي ــروت حــامــل الـلـقــب
وامليادين فوزًا روتينيًا.
بنك بيروت تخطى القلمون صاحب
امل ــرك ــز م ــا قـبــل األخ ـي ــر بنتيجة .1-6
وتـنــاوب على تسجيل اه ــداف الفائز
جــان كوتاني وف ــادي جــريــج ومهدي
قبيسي ( )2وحسن حمود ومصطفى
س ــرح ــان .ام ــا ال ـخــاســر فـقــد سـجــل له
عمر حليحل.
بــدوره ،لم يضطر امليادين الى وضع

ثقله فــي مــواجـهــة الـشــريــك اآلخ ــر في
ال ـق ــاع اي فــريــق الـجــامـعــة االمـيــركـيــة
للثقافة والتعليم ،فحصل على ثالث
نـقــاط جــديــدة بـهــدفــي محمد بوصي
وكريم ابو زيد.
وعلى غرار املتصدرين ،تمكن الجيش
ـوز سهل على
اللبناني مــن تحقيق فـ ٍ
حـ ـس ــاب ض ـي ـف ــه ط ــرابـ ـل ــس ال ـف ـي ـح ــاء
بنتيجة  ،1-6سجلها للفائز حسني
نـ ـج ــم «هـ ــاتـ ــريـ ــك» ومـ ـحـ ـم ــد قـبـيـســي
وم ـح ـم ــود رمـ ـض ــان واحـ ـم ــد ع ـب ــاس،
وللخاسر عمر الحالب.
اال ان امل ـبــاراة االه ــم فــي هــذه املرحلة
كــانــت «دربـ ــي» الـجــامـعــات بــن فريق
ج ــامـ ـع ــة الـ ـق ــدي ــس ي ــوس ــف وض ـي ـفــه
ف ــري ــق ال ـج ــام ـع ــة االم ـي ــرك ـي ــة لـلـعـلــوم
والتكنولوجيا ،الــذي انتهى ملصلحة
الضيوف بنتيجة  .2-3سجل للفائز
رأف ــت كــريــم وخــالــد صـيــدانــي وحسن

قصير ،وللخاسر اندريه نادر ومحمد
هاشم.
كـ ــذلـ ــك ،شـ ـه ــدت هـ ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة فـ ــوزًا
الف ـت ــا آخ ــر ل ـش ـبــاب االش ــرف ـي ــة ال ــراب ــع
عـلــى الـشــويـفــات  ،0-5سجلها قاسم
ع ــز ال ــدي ــن ( )2والـفـلـسـطـيـنــي محمد
حمودي ( )2وابراهيم ديب.
وتـفـتـتــح املــرح ـلــة ال ـ ـ  15ال ـي ــوم حيث
يلعب  AUSTمــع الـشــويـفــات الساعة
 ،15.00ع ـلــى مـلـعــب الــرئ ـيــس ل ـحــود،
والقلمون مع االشرفية الساعة ،19.00
على امللعب عينه ،بينما يلتقي USJ
مــع طــرابـلــس الفيحاء الـســاعــة 17.00
على ملعب االول.
ويلعب الجيش اللبناني مع ،AUCE
غـ ـ ـ ـ ـدًا ،ال ـ ـسـ ــاعـ ــة  17.00عـ ـل ــى م ـل ـعــب
ال ــرئـ ـي ــس ل ـ ـحـ ــود .وت ـخ ـت ـت ــم امل ــرح ـل ــة
االربعاء الساعة  21.30بقمة بني بنك
بيروت وامليادين ،على امللعب عينه.

الكرة اللبنانية

تعادل عادل ودقائق مجنونة بين العهد والصفاء
عبد القادر سعد
فـ ــاز ف ــري ــق ال ـص ـف ــاء ع ـلــى ال ـع ـهــد رغــم
تعادله معه  1 - 1في افتتاح األسبوع
الثامن من الدوري اللبناني لكرة القدم
على ملعب صيدا .فاز الصفاء وخسر
فــي الــوقــت عـيـنــه .فــاز بــالـتـعــادل لكون
املـبــاراة جمعته مــع وصيفه وبالتالي
حــافــظ عـلــى الـ ـص ــدارة .وخ ـســر لكونه
تقدم حتى الدقيقة  91برغم أن تقدمه
جاء من ركلة جزاء في الدقيقة  86بعد
كــرة مــرتــدة مــن يــد العــب الـعـهــد خليل
خميس إثر تسديدة من البديل الشيخ
الديوك ،سجلها نور منصور.
لكن املهاجم طــارق العلي كــان لــه رأي
آخـ ــر ح ــن س ـ ّـج ــل هـ ــدف الـ ـتـ ـع ــادل فــي
الدقيقة  91من تمريرة رأسية ملحمدو
درامــي .دقائق مجنونة عاشها ملعب
صيدا من الدقيقة  86حتى الدقيقة 96
لحظة اطالق الحكم سامر قاسم الذي
قــاد املـبــاراة بنجاح صافرته األخـيــرة.
أما اقصى درجــات اإلثــارة فكانت حني

ارتـ ــدت ك ــرة ع ـبــاس ع ـطــوي «أون ـي ـكــا»
من عارضة الحارس مهدي خليل قبل
صافرة قاسم بثوان ،حيث كان بإمكان
الـ ـعـ ـه ــد أن يـ ـخ ــرج فـ ــائ ـ ـزًا بــال ـن ـت ـي ـجــة
والنقاط والصدارة.
لـكــن نـتـيـجــة ال ـت ـعــادل تـعــد عــادلــة الــى
ح ـ ــد ك ـب ـي ــر رغ ـ ـ ــم الـ ـ ـف ـ ــرص ال ـض ــائ ـع ــة

لـلـعـهــداويــن ف ــي ال ـش ــوط األول ،الـتــي
وقـ ــف ال ـ ـحـ ــارس ال ـخ ـل ـيــل ف ــي وجـهـهــا
فاستحق لقب أفضل العب في املباراة.
وبــدا التأثر واضـحــا على خليل الــذي
بكى بعد نهاية املـبــاراة على فــوز غال
وثمني كان في متناول اليد وضاع في
الوقت القاتل.

كرة العب العهد طارق العلي في طريقها الى شباك خليل (عدنان الحاج علي)

ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــادل ع ـ ــزز صـ ـ ـ ــدارة ال ـص ـفــاء
برصيد  18نقطة وبقي العهد وصيفًا
ب ــ 16بانتظار نتيجة شـبــاب الساحل
وضيفه اإلجتماعي اليوم عند الساعة
 14.15عـلــى مـلـعــب الـعـهــد .إذ بــإمـكــان
ال ـس ــاح ــل اسـ ـتـ ـع ــادة م ــرك ــز ال ــوص ــاف ــة
وان ـتــزاعــه مــن الـعـهــد لـكــونــه يـمـلــك 14
نقطة وبالتالي سيصبح رصـيــده 17
في حال فوزه.
وفي بطولة الدرجة الثانية ،فاز اإلخاء
األهـ ـل ــي عــال ـيــه ع ـلــى اإلص ـ ــاح ال ـبــرج
الـشـمــالــي  0 - 2ف ــي اف ـت ـتــاح األس ـبــوع
الـتــاســع .وت ـعــادل األهـلــي النبطية مع
الرياضة واألدب .0-0
ويلعب الـيــوم هومنتمن مــع الشبيبة
املزرعة على ملعب برج حمود ،واألمل
معركة مــع الـهــال حــارة الناعمة على
ملعب صور .ويختتم األسبوع التاسع
غدًا بلقاءي التضامن صور مع املبرة
عـلــى ملعب ص ــور ،والـعـمــال طرابلس
م ـ ــع األهـ ـ ـل ـ ــي ص ـ ـيـ ــدا ف ـ ــي املـ ــرداش ـ ـيـ ــة.
وجميع املباريات الساعة .14.15

قتل العب رينجرز االسكوتلندي السابق،
وأوليمبيا الهندوراسي أرنولد بيرالتا بعدما أطلق
مجهولون النار عليه في مرأب مركز تجاري.
وقال مفوض الشرطة ليونيل سوسيدا إن الدولي
الهندوراسي ( 26عامًا) اغتيل في مسقط رأسه
ال سيبا.
وقال سوسيدا إن الشرطة تتعقب مسلحًا واحدًا
على األقل ،مستبعدًا أن تكون السرقة الدافع في
عملية القتل ألنه لم يسرق منه أي شيء.

أخبار رياضية

نهائي كأس السلة اليوم

يلتقي اليوم فريقا الحكمة وبيبلوس في نهائي
كأس لبنان لكرة السلة عند الساعة 16.00
على ملعب الشياح.
ويسعى الحكمة
الى تحقيق لقب
ّ
سيشكل دافعًا له
قبل انطالق البطولة،
وهو وصل الى
النهائي للمرة األولى
منذ عام  .2006أما
بيبلوس فيسعى إلى
تحقيق أول لقب له وتبدو كفته أرجح نظرًا إلى
االستقرار الذي تؤمنه إدارة النادي.

ً
«الرحمة» بطال لكأس «ج» بكرة القدم

أحرز فريق «ثانوية الرحمة» كأس «ج» بكرة
القدم ،للمرة الثانية على التوالي ،بتغلبه في
املباراة النهائية على فريق «ثانوية مصطفى
شمران» ـ البيسارية ( 8ـ  ،)6بركالت الترجيح،
بعد تعادلهما في الوقت األصلي ( 2ـ  ،)2على
ملعب بيروت البلدي ،بحضور :رئيس منطقة
ً
بيروت التربوية محمد الجمل ،ممثال املدير
العام للوزارة الدكتور فادي يرق ،رئيس وحدة
األنشطة الرياضية في الوزارة الدكتور مازن
قبيسي ،األمني العام لالتحاد اللبناني لكرة
القدم جهاد الشحف ورئيس وفد بطولة كأس
«جيم» طالل األنصاري.
تقدم «شمران» مع نهاية الشوط األول بهدفني
لنجمه هادي مدكور ( 6و 16من ركلة جزاء)،
قبل أن يتألق نجم «الرحمة» علي مصطفى
ويسجل هدفي فريقه في بداية الشوط الثاني
وفي اللحظات األخيرة من املباراة ،قبل أن
يهدي فريقه اللقب بتسجيله ركلة الترجيح
األخيرة.

